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Amddiffyniad i chi a'ch teulu

00:00
Pensiynau yn Syml: Amddiffyniad i chi a'ch teulu

00:06
Mae'n dda gwybod y bydd eich pensiwn CPLlL 

00:10
yn gofalu amdanoch chi a'ch anwyliaid.

00:13
Mae'n darparu incwm rheolaidd a diogel gan roi tawelwch meddwl i 
chi,

00:18
a'ch helpu i fwynhau eich bywyd yn y ffordd rydych chi eisiau.

00:23
Mae'ch pensiwn hefyd yn rhoi amddiffyniad i chi os byddwch yn mynd 
yn sâl.

00:28
Cyn belled â'ch bod wedi bod yn aelod am o leiaf dwy flynedd, 

00:32
byddwch yn gallu cymryd eich pensiwn yn gynnar os bydd rhaid i chi 
ymddeol oherwydd eich iechyd.

00:37
Peidiwch â phoeni -

00:39
ni fydd eich pensiwn yn cael ei leihau oherwydd eich bod yn ei 
dderbyn yn gynnar.

00:44
Mewn gwirionedd, gallai eich pensiwn gael ei gynyddu 

00:48
os na allwch weithio am y tair blynedd nesaf oherwydd eich afiechyd.

00:56
Pan fyddwch chi'n marw, telir pensiwn i'ch partner cymwys 

01:00
ac unrhyw blant dibynnol.

01:02
Gellir talu lwmp swm grant marwolaeth hefyd. 

01:06



Os byddwch yn marw tra’n aelod cyfredol, bydd hyn 3 gwaith eich tâl 
blynyddol.

01:12
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi llenwi ffurflen Mynegi Dymuniad fel 

01:16
bod eich cronfa bensiwn yn gwybod at bwy hoffech yr arian cael ei 
dalu i.

01:21
Ewch i wefan CPLlL i gael mwy o wybodaeth am y Cynllun 

Ar y sgrin: lgpsmember.org

01:24
a sut i gysylltu â'ch cronfa bensiwn.

01:27
Gallwch hefyd wylio mwy o’n fideos ‘Pensiynau yn Syml’.

01:32
CPLlL. I chi. Am nawr. I’r dyfodol.

01:36
Mae'r fideo hwn ar gyfer gweithwyr yng Nghymru a Lloegr sy'n gymwys 
i ymuno â'r CPLlL. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig ac 
nid yw'n cynrychioli cyngor ariannol. Nid yw'n darparu unrhyw 
hawliau cytundebol na statudol ac os bydd unrhyw anghydfod bydd y 
ddeddfwriaeth briodol yn drech.


