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Bywyd ar ôl gwaith
00:00
Pensiynau yn syml: Bywyd ar ôl gwaith
00:04
Pan fyddwch chi'n dechrau paratoi ar gyfer bywyd ar ôl gwaith,
00:08
mae'n bryd meddwl sut a phryd y byddwch chi'n cymryd eich pensiwn
CPLlL.
00:15
Gallwch ddewis ei gymryd ar unrhyw adeg rhwng 55 a 75 oed
00:20
cyhyd â'ch bod wedi bod yn aelod am o leiaf dwy flynedd.
00:25
Os cymerwch eich pensiwn cyn eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, bydd
yn cael ei leihau.
00:31
Os cymerwch ef ar ôl, bydd yn cael ei gynyddu.
00:36
Os yw'ch cyflogwr yn cytuno, gallwch symud yn raddol i ymddeoliad.
00:41
Fe allwch leihau eich oriau neu gymryd swydd â llai o gyfrifoldeb,
00:47
a chymryd rhan neu'r cyfan o'r pensiwn rydych chi wedi'i adeiladu
eisoes.
00:52
Gelwir hyn yn ymddeoliad hyblyg.
00:57
Siaradwch â'ch cyflogwr i weld os yw hwn yn opsiwn.
01:00
Os oes rhaid i chi ymddeol yn gynnar oherwydd salwch ar unrhyw
oedran,
01:04
Neu, os cewch eich diswyddo ar ôl 55 oed
01:08
gallwch gael mynediad i'ch pensiwn ar unwaith.
01:13

Pan fyddwch yn penderfynu cymryd eich pensiwn,
01:16
gallwch ddewis cyfnewid rhan ohono am lwmp swm di-dreth.
01:20
Am bob £1 o bensiwn rydych chi'n ei ildio rydych chi'n cael £12 o
lwmp swm di-dreth.
01:29
Ewch i wefan CPLlL i ddefnyddio ein cyfrifiannell lwmp swm
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01:32
ac i gael mwy o wybodaeth am y Cynllun.
01:39
Gallwch hefyd wylio mwy o’n fideos ‘Pensiynau yn Syml’.
01:43
CPLlL. I chi. Am nawr. I’r dyfodol.
01:47
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.

