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Trosglwyddo'ch pensiwn
00:00
Pensiynau yn Syml: Trosglwyddo'ch pensiwn
00:06
Mae eich pensiwn CPLlL yn bensiwn Budd Diffiniedig diogel
00:11
a fydd yn gofalu amdanoch chi a'ch teulu yn ddiweddarach mewn bywyd.
00:15
Fodd bynnag, os ydych chi'n ystyried trosglwyddo'ch pensiwn i
gynllun Cyfraniad Diffiniedig,
00:22
mae yna rai pethau i feddwl amdanynt.
00:25
Mae pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn wahanol i'ch pensiwn CPLlL.
00:31
Pot o arian ydyw sy'n cael ei fuddsoddi fel ei fod yn tyfu dros
amser.
00:37
Gan y gall gwerth buddsoddiadau fynd i fyny ac i lawr,
00:41
fe allech gael eich gadael gyda llai o incwm ar ôl ymddeol.
00:46
Ar y llaw arall, bydd eich pensiwn CPLlL yn rhoi incwm gwarantedig
am oes
00:54
i chi sy'n cael ei addasu bob blwyddyn i gadw i fyny â chostau byw.
01:00
Byddwch yn ildio'r warant hon os byddwch yn trosglwyddo.
01:05
Yn anffodus, mae sgamiau pensiwn yn berygl gwirioneddol.
01:11
Mae troseddwyr yn targedu pensiynau trwy gysylltu â chi allan o
unman
01:16
yn addo enillion buddsoddi afrealistig os byddwch chi'n trosglwyddo,
01:20

yn aml mewn buddsoddiadau anarferol.
01:24
Maen nhw'n rhoi pwysau arnoch fel eich bod yn gwneud penderfyniad
brysiog i drosglwyddo 01:30
fel arfer i gynllun ffug.
01:32
Yna mae'ch pensiwn yn diflannu, byth i'w weld eto.
01:38
Felly plîs byddwch yn ofalus.
01:41
Gwiriwch gofrestr yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
01:45
bob amser i weld a ydych chi'n delio â busnes cyfreithlon.
01:50
Mae’n wastad yn syniad da trafod eich opsiynau gyda Chynghorydd
Ariannol Annibynnol.
01:57
Os yw eich gwerth trosglwyddo dros £30,000,
02:01
yn ôl y gyfraith bydd angen i chi ddangos eich bod wedi cymryd
cyngor proffesiynol.
02:07
Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol a'r Rheolydd Pensiwn
02:11
yn credu ei bod er pennaf les y bobl i gadw eu pensiwn budd
diffiniedig,
02:16
fel eich pensiwn CPLlL.
02:19
Sicrhewch eich bod yn deall y risgiau llawn fel y gallwch wneud
dewis gwybodus.
02:26
A chofiwch, os trosglwyddwch eich pensiwn CPLlL, ni allwch newid
eich penderfyniad.
02:33
Os penderfynwch drosglwyddo, bydd angen i chi adael y cynllun yn
llwyr

02:39
a throsglwyddo'ch pensiwn i gyd.
02:42
Rhaid i chi wneud hyn fwy na blwyddyn cyn eich Oedran Pensiwn
Arferol.
02:47
Os oes gennych bot Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol, gallwch ei
adael gyda'r CPLlL.
02:57
Ewch i wefan y CPLlL i ddarganfod mwy am eich Oedran Pensiwn Arferol
Ar y sgrin: lgpsmember.org, chwiliwch Oedran pensiwn arferol a
Proses trosglwyddo
03:03
ac i gael mwy o wybodaeth am y broses drosglwyddo.
03:08
Gallwch hefyd wylio mwy o’n fideos ‘Pensiynau yn Syml’.
03:12
CPLlL. I chi. Am nawr. I’r dyfodol.
03:17
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.

