Ffurflen Gais Benthyciad Cyfleus
Undeb Credyd Cambrian
dan £2000
I'w gwblhau mewn INC DU a LLYTHRENNAU MAWR Rhif Benthyciad_______________(Defnydd Swyddogol yn unig)
Cadarnhau gyda'r swyddfa/swyddog benthyciad y gofyniad i gyflwyno:
Tystiolaeth o'ch holl incwm :- eich 3 slip cyflog diwethaf, llythyr budd-daliadau, cyfrif cynilo.
Tystiolaeth o wariant :- eich 3 datganiad banc diwethaf - pob banc a rhai eich partner (os yw'n berthnasol)
Llyfr rhent neu cyfriflen/cyfriflen morgais/bil gwasanaeth (o fewn y 3 mis diwethaf)
Cyfriflen/llyfr ad-daliad ar gyfer dyledion/benthyciadau (os yw'n berthnasol)
BYDD METHIANT I DDARPARU UNRHYW DDARN O'R WYBODAETH YMA'N ARWAIN AT OEDI GYDA'CH CAIS
Enw llawn

Rhif aelodaeth

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif ffôn

Ffôn symudol

Dyddiad Geni
Statws Priodasol

Rhif Yswiriant Gwladol
Sengl/Priod/Cyd-fyw/Wedi ysgaru/Gweddw

Statws Preswyl

Nifer o blant

Oedrannnau

Perchennog/Cymdeithas dai/Rhentu/Byw gyda rhieni/Arall

Ydych yn prynu eich tŷ?

Ydw/Na

Os 'ydw' rhowch werth tybiedig

£

Pa mor hir ydych chi wedi byw yn eich cyfeiriad presennol?

Morgais

£

Blwyddyn

Mis

O llai na 3 mlynedd yna daparwch cyfeiriad blaenorol
Blwyddyn
Statws Cyflogaeth

Mis

Cyflogiedig/Hunangyflogiedig/Anghyflogiedig/Wedi ymddeol/Salwch tymor hir/Arall
Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yn eich swydd presennol?

Swydd
Enw'r Cyflogwr
Cyfeiriad Cyflogwr
Pwrpas y benthyciad

Swm gofynnol

£

Benthyciad sy'n ddyledus i'r UC

Swm ad-daliad

£

fesul wythnos/pythefnos/mis drosodd

Dull ad-dalu:

Archeb Sefydlog/Didyniad Cyflogres/Budd-daliadau (nodwch pa un)

Sut hoffwch i'ch benthyciad cael ei
dalu?

£

Cyfanswm gofynnol

£

Wythnos/Pythefnos/Mis

Trosglwyddo i'ch cyfrif banc/Siec/Talu mewn i gyfrif cynilion eich Undeb
Credyd/Arian Parod (cadarnhewch gyda'r Undeb Credyd)

I pwy arall rydych chi'n ddyledus? (rhestrwch pob benthyciad, cardiau credyd, catalogau, hurbwrcas ayyb.)
BYDDWN NI'N CYNNAL YMCHWILIAD ASIANTAETH CYFEIRIO CREDYD I GADARNHAU'R MANYLION YMA. BYDD
UNRHYW FETHIANT I DDATGELU WYBODAETH YN EFFEITHIO CANLYNIAD EICH CAIS.
Enw credydwr/benthyciwr

Pwrpas
benthyciad

Terfyn

Swm gwreiddiol

Gweddill sy'n
ddyledus

Ad-daliadau
wythnosol/misol

Cyfanswm
Awdurdodir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a'r Awdurdod
Rheoleiddio Darbodus. Rhif cofrestru: 213672

Swyddfa Gofrestredig, 144 Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9ND

Gwariant
Wythnosol
Morgais/Rhent
Yswiriant Cartref
Yswiriant Iechyd
Nwy/Olew/Glo
Trydan
Dŵr
Ffôn/ Ffôn Symudol
Treth cyngor
Trwydded Teledu
Lloeren/Cebl/Rhyngrwyd
Bwyd/Pethau ymolchi/dillad ayyb
Gofal Plant
Pres Cinio/Arian Poced
Mynd allan
Sigaréts/Alcohol
Benthyciadau Eraill
Cardiau Credyd
Hurbwrcas
Benthyciad Undeb Credyd
Presennol
Catalog
Treth Car
Yswiriant Car
Petrol/Diesel

Misol

Incwm
Eich cyflog i fynd gartref

Wythnosol

Misol

Cyflog eich partner i fynd gartref

Budd-daliadau plant
Credydau Treth
Cynnal a chadw/Cynnal plant
Budd-daliadau eraill (nodwch)

Cyfanswm Incwm
Cyfanswm Incwm fesul mis
Gwariant Misol
Incwm i'w wario
Gwybodaeth ychwanegol

Oes gennych ôl-ddyledion ar eich
cyfleusodau/treth cyngor/rhen morgais

Oes/Na

Ydych wedi methu unrhyw daliadau i
gredydwyr o fewn y 12 mis diwethaf

Ydw/Na

Cynnal a chadw/MOT/Atgyweiriadau

Oes gennych unrhyw ddyfarniad llys sirol, Oes/Na
gorchmynion codi tâl neu hysbysiadau
Gorchmynion llys/Dirwyon
diffyg wedi'i gofrestru yn eich herbyn?
IVA/Gorchymyn
Ydych chi'n fethdalwr heb ei ryddhau neu
Ydw/Na
Gweinyddu/Methdaliad
gyda gorchymyn goswng dyled?
Eraill: nodwch yma
Oes gennych gytundeb gwirfoddol unigol? Oes/Na
Cyfanswm Gwariant
Oes gennych gynllun rheoli dyledion?
Oes/Na
Ydych chi'n derbyn unrhyw driniaeth meddygol yn gyson? Ydw / Nac ydw
Os 'ydw' rhowch wybodaeth ar wahan
Drwy arwyddo'r ffurflen gais yma rwyf yn datgan bod:
 Mae'n bwysig eich bod chi wedi darllen yr adran Eich Gwybodaeth, (yn cynnwys cyfeirnod credyd a
asiantaethau atal twyll) yn eich telerau ac amodau ar ddiwedd y ffurflen gais yma. Wrth arwyddo'r cais
rydych yn cytuno ein bod ni'n defnyddio eich gwybodaeth fel hyn.
 Mae'r gwybodaeth rydw i wedi ei ddarparu yn wir a chywir, a byddaf yn hysbysu Undeb Credyd Cambrian os oes
unrhyw ddarn o wybodaeth yn newid cyn i fy menthyciad cael ei hasesu.
 Rwyf yn deall fy mod i'n gyfrifol am dalu'n ad-daliadau benthyciad yn brydlon ac yn llawn.
 Rwyf yn deall bod fy nghynilion yn fy nghyfrif cyfranddaliadau ac yng nghyfrif cyfredol fy Undeb Credyd yn gallu
cael ei gadw fel gwarant yn erbyn fy menthyciad.
 Rwyf yn cadarnhau gall Undeb Credyd Cambrian ddefnyddio'r holl wybodaeth yn y cais yma yn y gwaith o redeg
fy nghyfrif Undeb Credyd ynghyd â unrhyw wiriadau eraill (yn cynnwys gwirio asiantaethau cyfeirio credyd
trwyddiedig) ar gyfer asesu fy nghais er mwyn osgoi twyll ac i adennill unrhyw ddyledion.
 Nid ydwyf yn ymwybodol o unrhyw reswm da pam na allaf barhau gyda fy ngwaith arferol neu pam fydd fy mudddaliadau neu incwm arall yn newid yn ystod cyfnod y benthyciad.
Arwyddwyd ________________________________________________________ Dyddiad _______________
Os ydwyf wedi cynnwys incwm fy mhartner yn y cais mae'n rhaid iddynt arwyddo yma i gadarnhau eu bod nhw'n cytuno
bod eu gwybodaeth yn gywir ac yn gallu cael ei ddefnyddio wrth ystyried y cais am fenthyciad, eu bod nhw'n deall gall
gwiriadau cael eu defnyddio ar y ffurflen hon gan gynnwys asiantaeth cyfeirio credyd trwyddiedig, ac eu bod nhw hefyd
yn cytuno â'r datganiad uchod.
Arwyddwyd ________________________________________________________ Dyddiad _______________
Enw llawn eich partner ___________________________________________ Dyddiad geni ______________
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Undeb Credyd Cambrian
Gwybodaeth Cyfeirnod Credyd
Datganiad Diogelu Data:
Yn unol â egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998, byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth personol at y diben o
reoli'ch cyfrif(on) gyda'r undeb credyd. Bydd eich gwybodaeth personol yn cael ei drin yn gyfrinachol a dim
ond yn cael ei rannu gyda asiantaethau eraill at y diben o gyfeirnodi credyd ac adfer dyled, at y diben rydym
yn dal y trwydded defnyddwyr credyd priodol.

Eich Gwybodaeth, (gan gynnwys cyfeirnod credyd ac Asiantaethau atal twyll)
Canllaw cryno o ddefnydd eich gwybodaeth personol ganddom ni a'r Asiantaethau Cyfeirnod Credyd ac Atal
Twyll
1)
Pan rydych chi'n gwneud cais am gyfrif, bydd yr Undeb Credyd yn gwirio y cofnodion canlynol
amdanoch chi ac eraill (gwelwch 2 isod)
a) Ein hunain;
b) y sawl mewn asianataethau cyfeirnodi credyd (CRAs). Pan fydd y CRAs yn derbyn chwiliad gennym
ni byddant yn gosod marc chwiliad ar eich ffeil credyd a allai fod yn cael ei weld gan fenthycwyr eraill.
Maent yn darparu ar ein cyfer dogfennau cyhoeddus (gan gynnwys y cofrestr etholiadol) a chredyd a
rennir a gwybodaeth atal twyll. c) y sawl mewn asiantaethau atal twyll (FPAs).
Byddwn ni'n cynnal gwiriadau fel: asesu'r cais yma ar gyfer credyd a gwirio hunaniaeth i atal a chanfod
trosedd a gwyngalchu arian. Byddwn hefyd efallai'n cynnal chwiliadau cyfnodol o CRAs a FPAs i reoli
eich cyfrif gyda ni.
2)
Os ydych chi'n gwneud cais ar y cyd neu'n dweud wrthym bod gennych gymar neu gyswllt ariannol,
byddwn ni'n cysylltu'r cofnodion gyda'i gilydd felly mae'n rhaid i chi gael caniatád ganddynt i ddarparu
gwybodaeth amdanynt. Mae CRAs hefyd yn cysylltu eich cofnodion gyda'i gilydd ac mae'r cysylltiadau
yma'n aros ar eich ffeil chi a'u ffeil nhw hyd nes y byddwch chi neu'ch partner yn ffeilio'n llwyddianus ar
gyfer daduno gyda'r CRAs i dorri'r cysylltiad.
3)
Mae gwybodaeth am geisiadau yn cael ei yrru i CRAs ac yn cael eu cofnodi ganddyn nhw. Pan fyddwch
chi'n benthyg gennym ni, byddwn ni'n darparu gwybodaeth am eich cyfrif a sut i'w reoli/rheoli i CRAs.
Os ydych chi'n benthyg a ddim yn talu'n llawn ac ar amser, bydd CRAs yn cofnodi'r dyled sydd heb ei
thalu. Gall y wybodaeth yma gael ei ddarparu i sefydliadau eraill gan y CRAs a FPAs i gynnal gwiriadau
tebyg ac i olrhain eich lleoliad ac adennill dyled sy'n ddyledus gennych. Mae cofnodion yn aros ar ffeil
am 6 mlynedd ar ôl eu cau, p'un ai bod wedi cael ei setlo gennych chi neu methu â thalu.
4)
Os rydych chi'n darparu gwybodaeth anghywir a'n bod ni'n amau twyll hunaniaeth byddwn ni'n cofnodi
hyn ac efallai'n ei drosglwyddo i FPAs a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â torcyfraith ac atal twyll.
5)
Os ydych chi wedi benthyg arian gennym a ddim yn gwneud yr ad-daliadau sy'n ddyledus i ni, byddwn
ni'n olrhain eich lleoliad ac yn adennill dyledion.
6)
Rydym ni a sefydliadau eraill yn gallu cael mynediad a defnyddio gwybodaeth o wledydd eraill sydd
wedi ei gofnodi gan asiantaethau atal twyll.
7)
Bydd eich data efallai'n cael ei ddefnyddio at ddibenion eraill yr ydych chi'n rhoi caniatád penodol neu,
mewn amgylchiadau cyfyngiedig iawn, pan mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu lle caniateir o dan telerau
Deddf Diogelu Data 1998.
Sut i ddarganfod mwy
Mae hon yn fersiwn cryno ac os hoffwch ddarllen y manylion llawn ynglyn â sut mae eich data yn cael ei
ddefnyddio ymwelwch â'n gwefan www.cambrian.com neu ffoniwch 0333 2000 601 neu gofynnwch wrth un
o'n aelodau o staff.
Gallwch gysylltu a'r CRAs sy'n gweithredu'n y DU; mae'r gwybodaeth sydd ganddynt efallai ddim yr un fath
felly mae'n werth cysylltu gyda nhw i gyd. Bydden nhw'n codi ffi statudol bach.


CallCredit, Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ neu ffoniwch 0870 0601414.



Equifax PLC, Credit File Advice Centre, PO Box 3001, Bradford, BD1 5US neu ffoniwch 0870 010 0583
neu mewngofnodwch i mewn i www.myequifax.co.uk.



Experian, Consumer Help Service, PO Box 8000, Nottingham NG80 7WF neu ffoniwch 0844 4818000
neu mewngofnodwch i mewn i www.experian.co.uk.
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