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Ffurflen Aelodaeth
I ymuno â WHA Direct a thalu drwy ddebyd uniongyrchol, llenwch y ffurflen hon

Datganiad Tanysgrifiwr
Ticiwch un blwch. Rwy’n dymuno bod yn danysgrifwr i 
WHA ac rwy’n cadarnhau fy mod wedi derbyn a darllen 
yr Amodau Buddion a’r Amodau Cyffredinol (sydd ar 
gael yn www.whadirect.co.uk) a fy mod yn cytuno i fod 
yn rhwym iddynt am y cyfnod y byddant mewn grym.

Llofnod    

Dyddiad

Dyddiad geni*  
–  

–
   *rhaid bod o dan 70 oed

Os ydych chi wedi dewis Cynllun Partneriaid, llenwch y canlynol

Teitl y partner               

Enw(au) cyntaf y partner  

Cyfenw’r partner   

Dyddiad geni*    
–  

–
     *rhaid bod o dan 70 oed

Manylion yr Ymgeisydd

Teitl  

Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad

        Cod post      

Ebost  

WHA Direct yw enw masnachu Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru.

Diogelu Data
Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni yn y cais hwn at ddibenion darparu 
polisi yswiriant i chi, tanysgrifennu a gweinyddu eich polisi a phrosesu unrhyw hawliadau.  

Ticiwch os hoffech chi gael gwybodaeth am ein cynhyrchion ac unrhyw gynigion arbennig:              

     drwy’r post          drwy e-bost          ar y ffôn          drwy neges destun 

Dychwelwch i: WHA, 60 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0YG. Os oes gennych chi 
unrhyw gwestiwn, ffoniwch 029 2048 5461.

Asesu’r Galw a’r Anghenion sydd 
gennych ar gyfer polisi Gofal 
Iechyd WHA

*  Os ydych chi wedi rhoi tic yn y ddau flwch heb gysgod ynddynt, 
mae’r cynnyrch hwn yn diwallu eich anghenion oherwydd eich 
bod wedi nodi y byddai o fudd i chi gael cymorth ariannol tuag 
at amrywiol gostau gofal iechyd ac nad oes gennych bolisi ar 
hyn o bryd.

Na fyddai Byddai

A fyddai o fudd ichi (a’ch partner, os ydych 
yn gwneud cais am bolisi ar y cyd) gael 
cymorth ariannol tuag at wahanol gostau 
gofal iechyd nawr ac yn y dyfodol, e.e. costau 
ar gyfer gofal optegol, triniaeth ddeintyddol, 
ffisiotherapi, osteopatheg, ceiropracteg, 
aciwbigo, gwasanaeth trin traed, ymweliadau 
â’r ysbyty fel claf mewnol neu allanol?

Scheme choice Debyd Uniongyrchol Misol

Personol 7     £7.00

Personol 11     £11.00

Personol 15     £15.00

Personol 19     £19.00

Partneriaid 14     £14.00

Partneriaid 22     £22.00

Partneriaid 30     £30.00

Partneriaid 38     £38.00
Oes Nac oes

A oes gennych chi (neu eich partner, os 
ydych chi’n gwneud cais am bolisi ar y cyd) 
bolisi ar hyn o bryd sy’n cyfrannu at gostau 
eich anghenion gofal iechyd bob dydd?

Ticiwch yr ymateb 
priodol isod

Gall Banciau a Chymdeithasau Adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debyd Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon

CYFARWYDDYD I’CH BANC/CYMDEITHAS ADEILADU I
DALU TRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL

Cyfarwyddyd i’ch Banc/Cymdeithas Adeiladu
Talwch Ddebydau Uniongyrchol Cymdeithas Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymru o’r
cyfrif a nodir yn y cyfarwyddyd hwn ac yn unol â’r mesurau diogelwch sy’n cael eu sicrhau
gan y Gwarant Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y Cyfarwyddyd hwn barhau gyda’r WHA
ac, os felly, y caiff y manylion eu trosglwyddo’n electronig i’m Banc/Cymdeithas Adeiladu.

Llenwch y ffurflen gyfan gan gynnwys y blwch defnydd swyddogol gyda beiro a’i hanfon i: WHA, 60 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0YG 

I dalu trwy ddebyd uniongyrchol, llenwch y darn isod:

Llofnod(ion)    

Llofnod(ion)    

Dyddiad

Enu(au) deiliad / deiliaid y cyfrif  

 

Rhif eich cyfrif banc / Cymdeithas Adeiladu 

 

Cod Didoli’r gangen 

 
–  

–
   

Enw a chyfeiriad llawn eich banc / cymdeithas adeiladu 

At: Rheolwr  

Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfeiriad

  Cod post

   Rhif y defnyddiwr gwasanaeth: 8 5 3 8 8 6

Cyfeirnod 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

At ddefnydd swyddogol cymdeithas ysbytai a gwasanaethau iechyd Cymru yn unig
Nid yw hwn yn rhan o'r cyfarwyddyd i'ch banc neu'ch cymdeithas adeiladu.
Dewiswch un o'r ddau ddyddiad talu isod. (Ticiwch un blwch.)

  Diwrnod cyntaf y mis    Pymthegfed diwrnod y mis

Y Gwarant Debyd Uniongyrchol (i'w ddatgysylltu a'i gadw gan y Talwr).

• Cynigir y Gwarant hwn gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol • Os yw'r symiau sydd i'w talu, neu'r dyddiadau talu,   

yn newid, bydd Cymdeithas Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymru yn rhoi gwybod i chi 10 diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch yn gofyn  

i Gymdeithas Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymru gasglu taliad, cadarnheir y swm a'r dyddiad pan wnewch y cais • Os bydd Cymdeithas Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymru neu eich 

banc neu gymdeithas adeiladu yn gwneud camgymeriad o ran talu eich Debyd Uniongyrchol, cewch ad-daliad llawn o'r swm a dalwyd o'ch banc neu gymdeithas adeiladu yn ddiymdroi - Os 

cewch ad-daliad nad oes gennych hawl i'w gael, rhaid i chi ei dalu'n ôl pan fydd Cymdeithas Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymru yn gofyn i chi wneud hynny • Gallwch ganslo Debyd 

Uniongyrchol unrhyw bryd trwy gysylltu â'ch banc neu'ch cymdeithas adeiladu. Gall fod angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ni hefyd. 


