Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ffurflen Cofnodi Digwyddiad – Nodiadau Cyfarwyddyd
Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen y nodiadau cyfarwyddyd hyn yn ofalus cyn llenwi’r
ffurflen hon
1.

Pryd gellir gwneud hawliad yswiriant yn erbyn y Cyngor?

Er mwyn hawlio iawndal yn llwyddiannus gan y Cyngor, bydd angen i chi brofi y bu’r Cyngor ar fai o ran y
gyfraith. Nid oes hawl awtomatig i iawndal, ac ni all y ffaith fod digwyddiad wedi cymryd lle olygu y gellir
beio’r Cyngor o reidrwydd.
2.

Diogelwch Yswiriant Arall

Os oes gennych Yswiriant Cynnwys Cartref, Adeiladau neu Fodur a fyddai’n diogelu’ch colled/difrod,
argymhellwn eich bod yn gwneud hawliad ar y polisi priodol yn y lle cyntaf. Y rheswm am hyn yw
oherwydd bydd y taliad yn debygol iawn o fod ar sail “newydd am hen” ac ni fydd angen i chi brofi fod
unrhyw un ar fai am y golled, felly mae’n debygol yr ymdrinnir â’ch hawliad yn gynt. Wedyn, gallai’ch
yswirwyr geisio adennill eu costau gan y Cyngor os teimlant mai’r Cyngor oedd ar fai. Os bydd eich
yswirwyr yn llwyddo i adennill eu costau, bydd eich premiymau’n annhebygol o gael eu heffeithio.
3.

Pa wybodaeth mae’n rhaid i CHI ei darparu wrth i chi gyflwyno’r ffurflen hon?

Rhaid darparu’r wybodaeth ganlynol:a) Crynodeb glir o’r ffeithiau’n ymwneud â’r digwyddiad gan gynnwys amser a dyddiad y digwyddiad.
b) Syniad o natur a graddau’ch anaf(iadau) ac/neu fanylion unrhyw ddifrod i’r eiddo.
c) Manylion unrhyw golled ariannol
d) Digon o wybodaeth arall i alluogi ymchwiliadau ffurfiol i ddechrau e.e. cynllun o leoliad y digwyddiad
ac/neu ffotograff(au) sy’n dangos y lleoliad yn glir.
e) Heb y wybodaeth hon, ni ellir prosesu’r Ffurflen Cofnodi Digwyddiad
4.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon?

a) Bydd y Cyngor yn ymchwilio i’r honiadau ac yn paratoi adroddiad.
b) Bydd yr adroddiad a’r ffurflen hon yn cael eu hanfon at y cwmnïau sy’n trafod ein hawliadau. Byddant
yn ymchwilio’n drwyadl i’r mater a hwyrach y byddant yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.
Rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth hon.
c) Ni fydd y Cyngor yn trafod y mater yn uniongyrchol gyda chi. Rhaid i’r holl ohebiaeth fod trwy’r
cwmnïau sy’n trafod eich hawliad.
d) Os oes gennych unrhyw gŵyn o ran y ffordd y trafodwyd eich hawliad, dylech gysylltu â’r cwmni sy’n
trafod eich hawliad
5.

Gwybodaeth

a) Bydd y trafodwyr hawliadau’n cydnabod eu diddordeb yn y mater ac os ydy’ch hawliad yn cynnwys
anaf personol, byddant yn edrych i gadarnhau eu sefyllfa ymhen 40 niwrnod gwaith yn unol â’r
protocol cyn-gweithredu ar gyfer hawliadau gwerth isel rhwng £1,000 - £25,000. Os nad yw’ch
hawliad yn cynnwys anaf personol, byddant yn edrych i ddelio ag ef ymhen 90 diwrnod gwaith.
b) Os ydy’r hawliad ar gyfer difrod i’ch eiddo, bydd angen i’r trafodwyr hawliadau ofyn am dderbynebau
gwreiddiol ac/neu amcangyfrifon disodli a chadarnhau oedran yr eitemau. Byddwch yn ymwybodol na
fydd unrhyw gynnig taliad ar sail newydd am hen ac felly, bydd yn cael ei addasu am ôl traul.

c)

Yn ogystal â’r wybodaeth a amlinellir uchod, gallai’r trafodwyr hawliadau hefyd ofyn i chi ddarparu’ch
enw llawn, dyddiad geni a’ch rhif Yswiriant Gwladol, os nad ydynt eisoes wedi’u cyflenwi.

d)

Os ydy’ch hawliad am anaf, bydd angen casglu tystiolaeth feddygol. Bydd y trafodwyr hawliadau’n
anfon ffurflen ymlaen i’w llenwi i’w galluogi i fynd at eich meddyg teulu/ysbyty i gael adroddiad.
Byddwch yn ymwybodol y gall swm yr amser y mae’n cymryd i gael yr adroddiad amrywio’n fawr ac
mae’n rhywbeth nad oes ganddynt unrhyw reolaeth drosto, ar wahân i anfon nodiadau atgoffa cyson.
Wrth gwrs, gallwch fynd i holi’r meddyg teulu/ysbyty eich hun yn yr achos hwn.

e)

Os nad yw adroddiad y meddyg teulu/ysbyty’n ddigonol i asesu gwerth eich anafiadau’n gywir,
hwyrach y bydd rhaid i’r trafodwyr hawliadau benodi ymgynghorydd a fydd yn gofyn am eich archwilio
er mwyn paratoi adroddiad cynhwysfawr. Gall y broses hon fod yn hir a chymryd nifer o fisoedd.

6.

Y Canlyniad Terfynol

a)

Ar ôl i’r holl dystiolaeth gael ei choladu a’i hasesu, bydd y trafodwyr hawliadau’n gwneud penderfyniad
ar sail atebolrwydd cyfreithiol y Cyngor: -

b)

Os cesglir nad oes atebolrwydd ac nad yw’r trafodwyr hawliadau’n talu’ch hawliad, byddwch yn cael
llythyr yn rhoi manylion y rheswm am hyn. Os dymunwch drafod hyn ymhellach, bydd angen i chi
gysylltu â’r trafodwyr hawliadau.

c)

Os derbynnir atebolrwydd, bydd y trafodwyr hawliadau’n gwneud cynnig ar bapur am iawndal sydd, yn
eu barn nhw, yn adlewyrchu’n gywir lefel briodol o iawndal dan yr amgylchiadau.

7.

Twyll
Gallai unrhyw hawliad y canfyddir ei fod wedi’i gopïo’n dwyllodrus neu ei orliwio, boed yn ystod
cyfnod prosesu’r hawliad neu yn dilyn hynny, gael ei drosglwyddo i’r Heddlu ac/neu Wasanaeth
Erlyn y Goron ac fe allai fod yn destun erlyniad troseddol.

Dychwelwch y Ffurflen Cofnodi Digwyddiad wedi’i llenwi at
Y Gwasanaethau Yswiriant
Yr Adran Gyllid
Lambpit Street
Wrecsam, LL11 1AY
insurance@wrexham.gov.uk
Sylwch
1. Mae gennych hawl i ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol ar unrhyw gam
yn ystod prosesu’r ffurflen hon.
2. Ni fydd dosbarthu a derbyn y ffurflen hon gan y Cyngor yn peri anfantais o
gwbl i unrhyw atebolrwydd ar ran y Cyngor.
3. PEIDIWCH Â DEFNYDDIO’R FFURFLEN HON AT UNRHYW DDIBEN ARALL
AR WAHÂN I ROI GWYBOD I’R CYNGOR AM Y DIGWYDDIAD HWN
4. Mae gan CBS Wrecsam bolisi dim goddef twyll a rhoddir gwybod am
unrhyw ffurflen hawlio sy’n cynnwys unrhyw fanylion twyllodrus i’r Heddlu
yn unol â’n Strategaeth Atal Twyll

Rhan 1

RHOWCH EICH MANYLION I NI.
Mr/Mrs/Ms/
Miss/Arall

Enw llawn a
chyfeiriad y sawl
a anafwyd neu
berchennog yr
eiddo a
ddifrodwyd

Enw Llawn

Cyfeiriad
Cod Post

Cyfeiriad e-bost

Rhif Ffôn y
Cartref

Rhif Ffôn Gwaith

Ffôn Symudol

Ffôn Symudol
Gwaith

Rhif Yswiriant
Gwladol

Dyddiad Geni

Swydd

Enw a Chyfeiriad
y Cyflogwr

Rhif Cyflogai
CBS Wrecsam
(os yn
berthnasol)

Math o
Ddeiliadaeth

Tenant
Cyngor

Lesddeiliad

Arall

Ydw* (Corfforol/ Meddwl/ Dysgu/ Salwch Cyfyngus
Hirdymor)
Ydych chi’n ystyried bod gennych Anabledd yn
ôl diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010?

Nac ydw*
Gwell gennyf beidio â dweud*

Rhan 2

*rhowch gylch

RHOWCH WYBOD AM Y DIGWYDDIAD RYDYCH CHI’N EI
GOFNODI.

Dyddiad ac Amser y
Digwyddiad
Union Leoliad (Ble
ddigwyddodd y peth e.e.
Enw’r stryd, rhif y tŷ, rhif
colofn golau’r stryd)
Cod Post y Lleoliad (
Beth Ddigwyddodd?
(Disgrifiwch yn fanwl gywir
sut ddigwyddodd y
ddamwain, cofiwch gynnwys
ffotograffau o’r safle/difrod
os yn bosibl)
Gallwch barhau ar ddalen ar
wahân os dymunwch.
Beth ydych chi’n meddwl
achosodd y digwyddiad
hwn?
Oedd unrhyw arwyddion
rhybudd e.e. goleuadau neu

rybuddion?
Uchder neu Ddyfnder y
Diffyg
Pryd daethoch yn
ymwybodol o’r nam yn y lle
cyntaf?
Oeddech chi eisoes wedi
cofnodi’r nam i’r Cyngor cyn
y digwyddiad hwn?
Os oeddech, pryd ac i bwy y
rhoesoch wybod amdano

OEDDWN

NAC OEDDWN

Pryd

I bwy

Os digwyddodd y digwyddiad
oherwydd bod y gwaith yn cael
ei wneud gan gontractwr,
rhowch enw’r contractwr (os
ydyw’n hysbys)

Oedd unrhyw dystion i’r
digwyddiad?

OEDD

Oedd y tystion yn

Deithwyr yn y
cerbyd

Perthynas i’r
Hawliwr
Mewn cerbyd
arall ynghlwm
â’r digwyddiad

NAC
OEDD

Yn mynd heibio

Arall

Enw llawn a chyfeiriad y
tyst(ion)

A gysylltwyd â’r Heddlu neu
unrhyw wasanaethau brys
eraill neu a ddaethant allan
i’r digwyddiad?
Os do, rhowch fanylion gan
gynnwys enw a rhif unrhyw
heddweision.

DO

Gwelededd
Gwael

Da
Amodau gwelededd a
thywydd adeg y
digwyddiad?

Golau
dydd
(Gwael)
Lampau
Stryd y
Nos
wedi’u
Diffodd

Golau dydd
(Da)
Lampau
Stryd y Nos
Ynghynn

Beth oedd y terfyn cyflymder
ar y rhan o’r ffordd y
digwyddodd y digwyddiad?
At beth oedd y cerbyd yn
cael ei ddefnyddio?
Dosbarthiad y ffordd
Ym mha fath o ardal mae’r
ffordd
Oes gennych yswiriant cynnwys
y cartref, yswiriant cerbyd neu
yswiriant adeilad y cartref a
fyddai’n eich diogelu yn y
digwyddiad hwn?
Beth yw enw’ch yswiriwr? (os
yn berthnasol)
Beth yw Rhif eich Polisi?

NADDO

Tywydd
Eira

Sych
Gwlyb

Iâ

Niwl

Gwynt

Beth oedd eich cyflymder chi pan
ddigwyddodd y digwyddiad?

Cefnffordd

Dosbarth A

Preswyl

OES

NAC
OES

Dosbarth B

Diwydiannol

Dosbarth C

Tref / Dinas

Os oes, ydych chi wedi gwneud
hawliad gyda’ch yswiriwr?

Diddosbarth

Llwybr troed

Gwledig

YDW

Llwybr
march

Arall

NAC YDW

Rhan 3

RHOWCH WYBOD I NI AM UNRHYW DDIFROD I’CH CERBYD
NEU’CH EIDDO

Rhaid i’r rhan hon gael ei llenwi ar gyfer colled/difrod i eiddo personol neu gerbydau. Os ydy’ch hawliad ar gyfer
anaf personol, ewch i’r dudalen nesaf. Os dioddefoch ddifrod i eiddo ac anaf personol, llenwch y ddwy ran.
Parhewch ar ddalen o bapur ar wahân os oes angen.
DIFROD I EIDDO Rhowch fanylion llawn isod o’r eiddo a ddifrodwyd. Lle bo’n bosibl, dylid cadw eitemau wedi’u difrodi
i’w harchwilio gan Aseswyr Colledion y Cyngor a allai ddymuno archwilio’r eitemau hyn. Amgaewch ffotograffau o’r difrod
ac anfonebau gwreiddiol. Mae’n ddyletswydd arnoch i gadw’ch colledion i isafswm trwy gael eitemau wedi’u
difrodi wedi’u trwsio neu eu glanhau lle bo’n bosibl.
Disgrifiad o’r Eitem
Dyddiad
Cost
Cost Glanhau/
Cost Disodli
Prynu
Wreiddiol
Atgyweirio
(Cysylltwch amcanbris
(Cysylltwch
(Cysylltwch
neu dderbynneb
dderbynneb)
dderbynneb)
disodli)

CERBYD MODUR
Disgrifiwch y golled neu’r difrod a wnaed i’ch cerbyd ac amgaewch ddau amcangyfrif i atgyweirio neu anfoneb daledig os
gwnaed atgyweiriadau. Darparwch ffotograffau i gefnogi’r difrod sy’n cael ei hawlio.
Rhif Cofrestru’r Cerbyd

Blwyddyn Cynhyrchu

Gwneuthuriad

Model
Ydy’r Cerbyd wedi’i
Addasu?
Os ydy – Modur /
Olwynion / Crogiant /
Gwaith Corff / Arall
Rhif MOT a dyddiad
dirwyn i ben (Amgaewch
gopi)
Yswiriwr:
Rhif y Polisi:
Cyfeirnod Hawlio:
Os Naddo, ble gall y
cerbyd fod ar gael i’w
archwilio?

Milltiroedd Adeg y
Digwyddiad
Dyddiad y prynoch chi’r
cerbyd
Ydych chi wedi cyflwyno
hawliad gyda’ch yswiriwr
modur?
A wnaed yr
atgyweiriadau?
Ai chi yw perchennog
cofrestredig y cerbyd?
Os Nage, esboniwch pam
rydych chi’n cofnodi’r
digwyddiad hwn.

Ie

Nage

Os ie, amgaewch gopi o’r ddogfen gofrestru (V5)

blaen

Defnyddiwch y lle hwn i farcio
ardal eich cerbyd a gafodd ei
ddifrodi.

Rhan 4

RHOWCH WYBOD I NI AM UNRHYW ANAF A GAFWYD YN Y
DIGWYDDIAD.

Dylid llenwi’r rhan hon ar gyfer Hawliadau Anaf Personol yn unig. Os nad yw’ch hawliad yn cynnwys Anaf
Personol, nid oes angen i chi lenwi’r rhan hon ond dylech dal i lofnodi’r datganiad ar dudalen 4

Manylion yr Anaf. Disgrifiwch yr
anafiadau a’r symptomau a ddioddefoch
o ganlyniad i’r digwyddiad hwn.

Os arweiniodd yr anaf hwn at amser i
ffwrdd o’r gwaith, rhowch ddyddiadau’r
absenoldeb a manylion eich cyflogwr ac
unrhyw golled mewn enillion.
A gawsoch unrhyw amser di-dâl i ffwrdd
o’r gwaith o achos y digwyddiad?
Am ba hyd yr effeithiodd yr anaf hwn
arnoch chi a pha effaith gafodd ar eich
bywyd o ddydd i ddydd?
A fynychoch yr Ysbyty neu a welsoch
eich Meddyg Teulu o ganlyniad i’r
digwyddiad hwn?

Os Do, rhowch fanylion gan gynnwys y
dyddiadau a fynychoch ac enw a
chyfeiriad yr Ysbyty neu’r Meddyg
Teulu.

DO

NADDO

DO

NADDO

CYNLLUN BRAS
Dangoswch union safle’r digwyddiad mewn perthynas â thirnodau neu wrthrychau eraill, megis rhif tŷ, enw siop, celficyn
stryd (colofn lamp) ac ati.
PWYSIG Nodwch yr union leoliad trwy bwyntio saeth at y nam honedig a’r cyfeiriad yr oedd y person a anafwyd yn
teithio ac unrhyw bellteroedd o dirnodau a fydd yn helpu i nodi’r lleoliad.

Am wybodaeth ynglyn a sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham yn defnyddio data
personol, gweler yr rhybydd Preifarwydd ar ein safle gwefan: www.wrecsam.gov.uk

Rhan 5

Datganiad a Mynegiad Atal Twyll

Rwy’n datgan drwy hyn fod y wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn wir hyd eithaf fy
ngwybodaeth a’m cred.
Rwy’n deall os byddaf yn darparu gwybodaeth anghywir neu anghyflawn, gellir cymryd
camau gweithredu yn fy erbyn. Gallai hyn gynnwys achos llys.
Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn cael ei harchwilio gan
ffynonellau eraill, gallai’r wybodaeth gael ei defnyddio at ddibenion yn ymwneud â gwaith
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a gallai gael ei rhoi i gyrff eraill fel y caniateir yn ôl y
gyfraith.
Rwy’n datgan fod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn adroddiad gwir o’r
amgylchiadau.
Arwyddwyd

Dyddiad

/

/ 20

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Mesurau Atal Twyll
Dan Ran 6 Deddf Comisiwn Archwilio 1998, mae’r Cyngor yn cyflwyno data i Swyddfa’r Cabinet fel
rhan o’r Fenter Genedlaethol ar Dwyll. Mae hyn yn eu galluogi i baru data’r Gyflogres, Budd-dal Tai,
Rhent Tai, Taliad Credydwyr, Hawliad Yswiriant, Budd-dal Treth Gyngor, Benthyciadau Myfyrwyr a
Phensiynau a gedwir gan bob Awdurdod Lleol. Bydd data amdanoch chi’n cael ei brosesu yn unol
ag arfer da cydnabyddedig ac yn cael ei ddinistrio ar ôl ei ddefnyddio.
Bydd eich cofnodion yn cael eu cadw ar systemau cyfrifiadurol a ffeiliau papur a byddant yn cael eu
rhannu gyda’n hyswirwyr, ein trafodwyr hawliadau, aseswyr colledion, cyfreithwyr ac asiantaethau
eraill. Ni fyddwn yn trosglwyddo nac yn gwerthu’ch manylion i drydydd partïon at ddibenion
marchnata.
Yn ogystal, mae ein hyswirwyr yn trosglwyddo gwybodaeth i gofrestr y Claims and Underwriting
Exchange a gynhelir gan yr Insurance Database Services Ltd, Cofrestr Atal Twyll a Lladrad
Yswiriant Moduron a gynhelir gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain a chyrff tebyg eraill. Y nod yw
helpu archwilio’r wybodaeth a ddarparwyd ac atal hawliadau twyllodrus. Wrth ddelio â’ch hawliad,
byddant yn trosglwyddo gwybodaeth i’r cofrestrau ac yn archwilio’r gofrestr.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’r Fenter hon, cysylltwch â’r Isadran Yswiriant
drwy e-bost - insurance@wrexham.gov.uk.

Sylwch nad yw CBS Wrecsam yn goddef twyll o gwbl a bydd yn rhoi gwybod am unrhyw
ffurflen hawlio sy’n cynnwys unrhyw fanylion twyllodrus i’r Heddlu yn unol â’n
Strategaeth Atal Twyll.

Rhan 6

MANDAD MEDDYGOL – FFURFLEN GANIATÂD

Eich manylion
Rhif Yswiriant
Gwladol

Dyddiad Geni

Teitl
Mr
Mrs
Miss
Ms
Cyfenw: (gan gynnwys
enw(au) blaenorol os
ydyw wedi newid)
Cyfeiriad: (gan gynnwys hen gyfeiriadau
os ydynt wedi newid ers y ddamwain)

Cod post:
Rhif ffôn:

Dr

Arall: (nodwch)
Enw(au)
cyntaf:

E-bost:

Manylion Meddygol, Ysbyty, Meddyg a Chyflogwr
Cofiwch gynnwys cyfeiriadau pob ysbyty preifat ac/neu gyhoeddus mewn cwestiwn, ynghyd â chofnod neu rhif y
cleifion a’r ymgynghorydd/meddyg dan sylw. Nodwch a oedd y driniaeth ar gyfer ffisiotherapi neu belydr x ar gais eich
meddyg teulu.
Ysbyty/ysbytai a
fynychwyd:
Dyddiad mynychu’r
Ysbyty:
Cyfeiriad:

Cod post:

Enw’r
Ymgynghorydd:

Rhif y Cofnod:
Meddygfa’r Meddyg
Teulu:
Dyddiad Gweld y
Meddyg Teulu:
Cyfeiriad:

Cod post:
Enw’r meddyg:
Enw’r Cyflogwr: (gan
gynnwys hen gyflogwyr os
ydyw wedi newid ers y
ddamwain)
Cyfeiriad:

Ffôn:

Cod post:
Enw Cyswllt:

Ffôn:

Rhif y Claf:

Rhif y Gweithiwr:

Datganiad
Rydw i, (rhowch eich enw)________________________________________________ yn caniatáu i ddatgelu fy nghofnodion
Meddyg Teulu/ysbyty, Pelydrau X a ffeil feddygol fy nghyflogwr i’r Isadran Yswiriant, Adran Gyllid, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam, LL11 1AY a’u hasiantau trafod hawliadau penodedig, arbenigwr meddygol a chyfreithwyr.

Arwyddwyd

Dyddiad

