Mae 1 mewn 3 (59%) o oedolion yn y D.U. heb
ysgrifennu ewyllys. Mae’n debygol eich bod chi
heb hefyd
COFRESTRWCH HEDDIW
Am y gwasanaeth am
ddim, drwy ymweld â’r
cyswllt isod:

Yn ystod yr amseroedd ansicr yma mae’n fwy pwysig nag erioed i roi
cynlluniau mewn lle ar gyfer eich teulu ag eich hun. Mae creu Ewyllys yn
rhan bwysig. Mae Ewyllys yn ymdrin ag un o’r pethau sicr mewn bwyd
sydd yn cy wrdd ni gyd - marwolaeth. Fydd y cynlluniau sydd gennym
mewn lle, neu ddi yg nhw, yn cael e aith anferth , yn emosiynol ac
ariannol, ar fywydau'r rhai rydym yn ei garu byddem yn gadael. Mae creu
Ewyllys yn cynnig datrysiad newidiadol ar aen i unrhyw anawsterau godi.
Fel arbenigrwydd mewn ysgrifennu Ewyllys a Chynllunio Stad, mae Kenny
Burchill yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu Ewyllys am ddim i weithwyr
Prifysgol Fangor: h ps://kennedyburchill.co.uk/bangor/
Rydym yn un o’r arweinydd o rhan cwmniau yn y D.U mewn paratoi Ewyllus,
a fe allwn helpu chi ag eich teulu I ddarganfod tawelwch meddwl drwy cynnig
cyngor allwch ddeall a ymddiried yno.
Fel aelod o’r Brifysgol few allwch gael fynediad i’r isod:CYNNIG 1 - Ewyllys am ddim i chi ag eich teulu
CYNNIG 2 - Disgownt ar gostau gwasanaeth rheoli Ewyllys, wedi lleihau o
£70 i £40.
O ran arbediad, mi all y cynnig hwn arbed o gwmpas £700 i chi.
Pam rydych yn cofrestru ar lein, bydd yna holiadur byr i chi gwblhau a
dychwelyd yn ôl i ni. Ar ol hyn, mi wnawn roi galwad i drefnu amser cy eus
efo chi i gynnal trafodaeth am y manylion. Bydd Cynghorydd Kennedy Burchill
yn mynd a chi drwy’r broses gam wrth gam nes i’r Ewyllys terfynol gael ei
gwblhau. Mae’r holl broses o greu Ewyllys yn cael ei weithredu ar lein, dros y
on, drwy e-byst a’r post. Gallwch fod yn hyderus drwy’r cynnig o gefnogaeth
yma, byddwch chi a’ch cyfeillion agos yn cael budd drwy gael Ewyllys mewn
lle pam mae ei angen.
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*Mae’r gwasanaeth ar gael i unigolion o Gymru, Prydain a Gogledd Iwerddon
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Pam mae’n bwysig cael Ewyllys?

Y Buddion o gael Ewyllys
Mae Ewyllys yn ddogfen gyfreithiol sydd yn gosod allan cyfarwyddiadau
ar bwy fydd yn derbyn eich ystâd ar eich marwolaeth. Mae’n cynnwys sut
bydd eich meddiannau yn cael ei rhannu, pwy ddylid magu eich plant a
pa fath o angladd rydych eisiau. Mae Ewyllys yn angenrheidiol i ddiogelu
eich dyfodol, ac efo’r trefniadau cywir mewn lle, all helpu i ddiogelu eich
ased teuluol. Mae Ewyllys yn.
1. Atal unrhyw anghydfod teuluol
Does dim all wahannu teulu yn gynt nag arian. Heb Ewyllys, mi all rhannu
stad arwain at wrthdaro a dadl rhwng unigolion. All osgoi costau
cyfreithiol ychwanegol ac oedi diangen.
2. Diogelu eich Plant
Mae Ewyllus yn caniatau I chi apwyn o gwarcheidwaid ar gyfer eich
plant. Heb amlinellu cynlluniau fel hyn mewn Ewyllys, ble gollwyd y ddau
riant, mi fydd y penderfyniad o bwy fydd yn gwarchod eich plant yn
disgyn ar y llywodraeth leol neu'r cwrt.
3. Sicrhau fod cyfraniad ariannol mewn lle i’ch plant
Mae gwneud Ewyllys yn bwysig pam rydych efo plant. Wrth roi i un ochr
arian ar gyfer eu haddysg, arian blynyddol ar gyfer dillad a
gweithgareddau, neu osod cyllideb iddynt archebu tŷ a.y.b. gall Ewyllys
sicrhau cyfraniad ariannol i’r dyfodol ar gyfer eich plant.
4. Diogelu eich Asedau
Gwnewch yn sicr fod eich plant neu lysblant ddim yn cael eu die feddu.
All plant golli eu he feddiaeth os byddwch yn cael ysgariad rhyw ben, os
mae eich partner yn ail brodi neu yn mynd i mewn i ofal wrth iddynt
ddod yn hun.
5. Diogelu eich partner os rydych heb briodi
Fydd gen eich partner ddim hawl i unrhyw beth o eich stad os ydych yn
ddibriod, (dim ots pa mor hir redych wedi bod efo eich gilydd) oni bai
eich bod wedi crybwyll hyn mewn ewyllys.
6. Diogelu eich Cartref Teuluol
Heb Ewyllys, os mae’r Cartref Teuluol yn eich enw, ni fydd gan eich
partner dibriod nag llysblant hawl awtoma g Iddo, ag gall fod yn
ddigartref yn dilyn eich marwolaeth. Gallwch adael cyfradd o’r eiddo yn
eich Ewyllys, neu’r hawl i fyw yno i’r dyfodol.
7. Osgoi talu mwy o dreth e feddiaeth nag sydd rhaid
Gall trefnu Ewyllys arbed hyd at loedd i chi mewn treth. Mae’r swm o
dreth fydd yn codi o’ch stad yn dibynnu ar faint sydd gennych a pwy
rydych yn gadael be i.
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8. Eich Angladd
Gwnewch y penderfyniadau ar be rydych chi eisiau ar gyfer eich angladd.
Bydd Kennedy Burchill yn gallu helpu chi drwy bob cam o’r broses.
Gwnawn helpu chi efo gwneud penderfyniadau a gwneud ysgrifennu
Ewyllys mor syml ag sydd bosib.

Am reswm da, mae’n well gan y rhan fwyaf o bobl ddefnyddio storfa ddogfen
bro esiynol. Os bydd Ewyllys yn cael ei cholli, yn cael ei difrodi neu’n cael ei
he eithio mewn unrhyw ordd, yna fen i ellir ei ddefnyddio. Gyda’r gwasanaeth
Ewyllys a Reolir mai gennych dawelwch meddwl o wybod bod eith Ewyllys yn cael
ei rheoli’n bro esiynol a’i storio’n gywir. Nodwch fod y gwasanaeth yn ddewisol,
ond fydd yn rhoi'r hyder i chi a’ch teulu o ddiogelwch eich dogfen a’r Buddion isod
1. Gwasanaeth Gwirio Dogfennau
Bydd Kennedy Burchill yn gwirio pob dogfen gyfreithiol i helpu i
sicrhau eu bod wedi cael ei gwblhau’n gywir.
2 Storio Dogfennau’n Ddiogel
Mae’r holl ddogfennau’n cael eu storio’n ddiogel mewn cypyrddau gwrth dan i
wrdd o’r cartref i helpu i amddi yn rhag colled neu ddifrod. Bydd copi caled
ag e-gopi yn cael eu hanfon atoch ar gyfer eich cofnodion.
3. Diwygiadau anghyfyngedig i’ch Ewyllys.
Mae’r gwasanaeth yn cynnwys diwygiadau anghyfyngedig fel
bod eich Ewyllys bob amser yn gyfredol.
4. Dogfennau a adolygwyd yn weithredol
Bydd Kennedy Burchill yn adolygu eich Ewyllys bob ychydig o ynyddoedd i
sicrhau ei fod yn gyfredol efo’r wybodaeth ddiweddaraf am eich amgylchiadau
presennol ac i gymryd i ystyriaeth unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth.
Cost: Y gost fesul person/cwpl yw £40.00 y wyddyn - wedi gostwng o £70. Os
byddwch yn penderfynu peidio â dewis y Gwasanaeth Ewyllys a Reolir a chadw’r
Ewyllys eich hun, gallwch wneud hynny heb unrhyw gost. Fodd bynnag, mae’r
gwasanaeth hwn wedi pro o fod yn werthfawr a hynod o boblogaidd gyda
mwyafrif o’n cleien aid.
Gwasanaeth Ychwanegol: Gallwn hefyd drefnu eich Atwrniaeth Arhosol.
Mae cost ychwanegol am y gwasanaeth hwn felly gofynnwch i’ch cynghorydd
Ewyllys Kennedy Burchill am wybodaeth bellach.
Nodwch mae ond yr Seasneg all cynnal y wasanaeth yma ble fyddwch yn cysylltu.
Cofrestrwch ar-lein drwy:
h ps://kennedyburchill.co.uk/bangor/
Neu rhowch alwad I Robert ar on symudol: +44 (0) 7876 597 993
Ebost: rh@kennedyburchill.co.uk

Sicrhewch ddyfodol eich teulu gyda gwasanaeth Ewyllys am ddim. Bydd Kennedy
Burchill yn eich helpu i ddod o hyd i dawelwch meddwl gyda chyngor cyfrinachol
gallwch chi ddeall ac ymddiried yno.

BELFAST: Sco sh Provident Building, 7 Donegall Square West, Belfast, Co. Antrim BT1 6JH T: 028 9091 8283
OMAGH: Omagh Enterprise Centre, Great Northern Road, Omagh BT78 5LU T: 028 8225 9838

Kennedy Burchill is registered with
The Society of Will Writers
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Y Budd o Wasanaeth Ewyllys a Reolir

