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newyddion bedyddwyr
Cylchlythyr ar gyfer Eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru.

Croeso
Helo a chroeso i gylchlythyr Ecclesiastical ar gyfer eglwysi 
Undeb Bedyddwyr Cymru. Ein bwriad gyda’r cylchlythyr yw rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi am y materion sy'n effeithio arnoch, 
gan roi cyngor ymarferol hefyd ar ffyrdd o leihau'r risgiau a all 
effeithio ar eich Capel.  
 

Cymorth yswiriant 
sydd wedi ei deilwra’n 
arbennig ar eich cyfer

Chris Brudenell yw eich 
Ymgynghorydd Yswiriant 
Eglwys ar gyfer Cymru. Mae'n 
rhan o dîm cyfeillgar a hygyrch 
sy'n rhoi cymorth ac arweiniad, 
a'r sicrwydd eich bod yn gwneud 
pethau'n ddiogel, gan ganiatáu 
i'ch eglwys ganolbwyntio ar yr 
hyn sy'n wirioneddol bwysig – 
addoli, cenhadaeth ac 
allgymorth. Ac mae'r cyngor  
yn rhad ac am ddim!

O esboniad syml o hanfodion eich polisi, i gyflwyniadau rheoli risg a 
hyfforddiant aelodau eglwys sydd wedi'i deilwra i'ch gofynion lleol, 
mae Chris ar gael i chi, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Cyn ymuno â’r diwydiant yswiriant, bu Chris yn rheolwr 
digwyddiadau ar gyfer elusen genedlaethol, gan redeg popeth o 
frecwast arweinwyr eglwysig i ddigwyddiad cerddoriaeth fyw ar 
gyfer 1,800 o bobl, gan olygu fod ganddo wybodaeth fanwl ynglŷn  
â sut i gadw pobl yn ddiogel yn ystod digwyddiadau. 

Yn cynnwys deunydd 

hyrw
yddol

Capel y Bedyddwyr Rhydwilym yn Sir Benfro

"Dwi'n gallu cynghori eglwysi ar sut i wneud pethau'n broffesiynol, 
ac yn gwneud hynny mewn ffordd gyfeillgar ac agored," meddai. 

Mae pobl yn gwerthfawrogi'r farn wrthrychol y gall ymgynghorydd 
fel Chris ei chyflwyno. "Gallwch edrych ar rywbeth mewn ffordd 
newydd, gan weld pethau nad yw pobl eraill efallai'n sylwi arnynt. 

"Mae ein cwsmeriaid yn hoffi'r ffaith bod rhywun yng Nghymru yn 
gofalu am eglwysi a chapeli Cymru," esbonia Chris. "Mae cael y 
presenoldeb lleol hwnnw'n bwysig iawn gan ei fod yn ychwanegu at 
ansawdd y gwasanaeth."

Yn gefn i Chris mae gweddill y tîm, gyda degawdau o brofiad cyfunol 
yn y diwydiant, ffydd a chefndiroedd elusennol. Maent yn 
gwerthfawrogi ac yn deall y pryderon sydd gan ymddiriedolwyr  
a chymunedau, tra bod Ecclesiastical â 134 mlynedd o brofiad 
arbenigol heb ei ail mewn delio gyda phopeth all ddigwydd  
mewn bywyd.

I gysylltu â Chris, e-bostiwch meetus@ecclesiastical.com



Pam fod angen 
yswiriant arnom? 
Mae gennym dros 130 mlynedd o brofiad yn gweithio ochr yn 
ochr ag eglwysi, felly gallwch fod yn hyderus bod eich polisi yn 
darparu'r sicrwydd sydd ei angen arnoch i ddiogelu eich eglwys 
a'r bobl sy'n ei defnyddio. Mae'r canllaw cyflym hwn yn esbonio 
prif feysydd polisi eich yswiriant eglwys.

Yswiriant adeilad(au) eglwys
O ffenestri bwaog i ddrysau pren caled a thoeau plwm, 
byddwch am fod yn siŵr bod gennych yswiriant priodol ar gyfer 
strwythurau ffisegol adeilad(au) eich eglwys a allai gael ei difrodi 
gan lifogydd neu dân neu gael eu lladrata. Fodd bynnag, rydym 
ni’n gwybod fod pob eglwys yn wahanol – o ran oedran i arddull 
adeiladu. Dyna pam mae gan ein polisi Parishguard swm wedi'i 
yswirio sy'n seiliedig ar y ffigur prisio pwrpasol a ddarparwyd gan 
ein syrfewyr rheoli risg.

Yswiriant ar gyfer cynnwys eich eglwys
Os yw’ch eglwys yn gyfrifol am eitem hanesyddol arbennig,  
p'un ai yw'n offeryn cerdd, yn ddodrefnyn neu'n wrthrych 
unigryw, byddwch am fod yn siŵr bod gennych yswiriant addas 
wedi’i drefnu. Mae ein polisïau'n helpu i ddiogelu'r eiddo a 
ddefnyddir ac a gerir gan eich aelodau a'ch cymuned leol.

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
Os byddwch yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau gan 
gynnwys gwasanaethau, digwyddiadau cymunedol a mwy, 
byddwch am fod yn dawel eich meddwl bod gennych yswiriant 
ar gyfer pob ymwelydd pe digwydd y gwaethaf.  Mae yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus yn talu cost anaf damweiniol a difrod 
i eiddo trydydd parti, yn ogystal ag unrhyw gostau cyfreithiol 
cysylltiedig. 

Os oes gennych bolisi Parishguard, mae gennych sicrwydd 
yswiriant yn awtomatig ar gyfer adeiladau, cynnwys, atebolrwydd 
cyhoeddus a meysydd eraill1. Mae ein Tîm Gwasanaethau 
Cwsmeriaid Eglwys cyfeillgar a gwybodus yn barod i helpu 
gyda'ch ymholiadau. Ffoniwch ni ar 0345 777 3322.

1Mae terfynau ac amodau'n bodoli –  
gweler www.ecclesiastical.com/documents/parishguard-summary.pdf 

Diogelu eich technoleg 
P'un a ydych yn defnyddio technoleg ar gyfer ffrydio byw a 
chyfryngau cymdeithasol, neu at ddibenion gweinyddol yn unig – 
mae rhai pethau y mae angen i chi eu hystyried o ran cadw 
gweithgareddau digidol yn ddiogel. 

Os ydych yn defnyddio technoleg i ryngweithio â'ch cymuned –  
ar gyfer gweithgarwch grŵp, cyfarfodydd y cyngor, gwefan a chodi 
arian er enghraifft, efallai y byddwch am ystyried pethau fel 
caniatadau hawlfraint, diogelu data, materion yn ymwneud â 
gweithredoedd anghyfiawn gan ymddiriedolwyr, trwyddedau a 
diogelu. Mae'n ddigon posib bod gennych gyfrifiaduron, 
llwybryddion a chaledwedd arall y gellid eu colli, eu dwyn  
neu eu difrodi – heb sôn am feddalwedd a all gael ei lygru  
gan feirysau ac sy'n ddrud i'w lanhau neu ei newid. 

Mae'n bwysig bod â pholisïau ar waith i nodi gweithdrefnau a 
chyfrifoldebau, ac i ddeall ystod eich yswiriant a’r angen efallai am 
bolisi mwy arbenigol. Byddwch yn falch o wybod y bydd eich polisi 
safonol gydag Ecclesiastical yn cwmpasu'r rhan fwyaf o'ch 
anghenion yswiriant, gyda’r opsiwn hefyd i ychwanegu yswiriant 
seiberdroseddu arbenigol1.

Ein canllaw Popeth yn Syml: www.ecclesiastical.com/
digitalchurches  – mwy o wybodaeth, neu siaradwch â Chris,  
eich Ymgynghorydd Yswiriant Eglwys ar gyfer Cymru am gymorth 
neu hyfforddiant.

1Mae terfynau ac amodau'n berthnasol –  
gweler www.ecclesiastical.com/documents/cyber-insurance-summary.pdf 

  Mae Ecclesiastical yn darparu'n union beth sydd ei  
 angen arnom a bob amser ar gael i drafod mater dros y 
ffôn os oes angen gwybodaeth neu gymorth gennym gydag 
unrhyw agwedd o'n polisi yswiriant.

“
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Cadw eich eglwys yn 
ddiogel drwy'r tymhorau
O wyna i ddail yn disgyn, mae pob tymor yn dod â rhywbeth 
gwahanol, ac mae rhywbeth sydd angen ei ystyried bob amser os 
am gadw eich eglwys yn ddiogel. Lawrlwythwch ein Calendr Risg 
– nodyn atgoffa defnyddiol o beth i'w wirio drwy gydol y flwyddyn.  
www.ecclesiastical.com/risk-calendar  

Peidiwch ag esgeuluso pwysigrwydd tywydd 
gwael!
Yn ôl ein cofnodion ni, difrod gan stormydd yw un o'r achosion 
mwyaf cyffredin o golled. Y ffordd orau o gyfyngu ar ddifrod a 
achosir gan wynt a glaw yw drwy gyflawni gwaith cynnal a chadw 
safonol. Mae gwirio gwteri, teils to a ffensys yn rheolaidd yn 
ddechrau gwych. Gallwch hefyd drefnu archwiliad iechyd eiddo 
gyda'ch pensaer neu syrfëwr adeiladu. 

Gall rheoli coed yn ofalus hefyd helpu i sicrhau bod safle'n ddiogel a 
bod dim peryg i’r coed gwympo yn ystod tywydd stormus ac wrth 
iddynt heneiddio. Gall canghennau ddisgyn ar eiddo cyfagos yn 
ystod gwyntoedd cryfion, achosi difrod strwythurol ac ymsuddiant 
wrth i'w gwreiddiau ymledu, a gall pobl faglu drostynt wrth gerdded 
os byddant yn gorwedd ar lwybrau cerdded.

I ddarllen mwy am eich cyfrifoldebau a'r camau y gallwch eu 
cymryd i fod yn barod ar gyfer y gaeaf, ewch at:  
www.ecclesiastical.com/documents/tree-maintenance-guidance.pdf 
a www.ecclesiastical.com/cold-weather 

Gwyliwch rhag ddŵr sy’n dianc
Gall effaith dŵr sy’n dianc fod yn gostus a golygu na all adeilad gael 
ei ddefnyddio hyd nes y bydd y gwaith atgyweirio wedi'i gwblhau. 
Mae difrod fel arfer yn ganlyniad i dapiau sy'n gollwng, diffygion 
tanciau dŵr, pibellau sydd wedi byrstio, gollyngiadau o'r system 
wresogi a rhwystrau. Gall rhai gollyngiadau fod y tu ôl i waliau neu o 
dan loriau, gan olygu eu bod yn guddiedig am beth amser. Mae rhai 
pethau syml y gallwch eu gwneud i leihau'r peryg o ddŵr yn dianc, 
megis gwirio pibellau'n rheolaidd, lagio pibellau cyn y gaeaf, labelu'r 
tap cau yn glir, defnyddio contractwr ardystiedig ar gyfer unrhyw 
waith, ac ystyried gosod system synhwyro gollyngiadau. 

Am fwy o wybodaeth, ewch at: www.ecclesiastical.com/leaks

Ydych chi wedi clywed  
yr e-newyddion? 
Rydym yn anfon diweddariadau a chyngor defnyddiol drwy e-bost 
unwaith y mis. Os hoffech chi neu unrhyw un arall yn eich eglwys 
gael eich ychwanegu at y rhestr, gallwch gofrestru ar y dudalen 
www.ecclesiastical.com/signup

Os nad ydych am dderbyn ein negeseuon e-bost mwyach, gallwch 
ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio’r botwm dad-
danysgrifio ar ddiwedd yr e-bost.

Cyngor risg
Gwyddom y gall rheoli risgiau eglwys olygu gwaith a 
chyfrifoldeb. Dyna pam yr ydym wedi sefydlu ein Llinell 
Cyngor Risg. Pryd bynnag y bo angen gwybodaeth arnoch am 
reoli risgiau ac ni allwch ddod o hyd i'r wybodaeth honno ar ein 
gwefan, gallwch gysylltu â’n Syrfewyr Rheoli Risg arbenigol. 

Ffoniwch ein Llinell Cyngor Risg, a bydd un o'n harbenigwyr 
yn eich ffonio'n ôl o fewn 24 awr: 0345 600 7531
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Gwneud bywydau 
lladron metel yn anodd
Mae lladron wrth eu bodd â tho plwm a chopr, ac mae eglwysi'n aml 
yn cael eu targedu. Wrth i gyfyngiadau COVID-19 lacio, rydym yn 
rhagweld y bydd troseddwyr unwaith eto yn targedu’r plwm sydd 
ar rannau llai gwarchodedig eglwysi. Ond y newyddion da yw bod 
amryw o gamau y gallwch eu cymryd i ddiogelu eich eglwys. 

Mae eglwysi sydd wedi gosod larwm tô neu ddarpar marcio  
diogelwch fforensig cymeradwy, fel SmartWater, yn canfod ei fod  
yn cael effaith gadarnhaol ar leihau'r tebygrwydd o ladrad metel.  
Mae rhai awgrymiadau ymarferol eraill yn cynnwys: cyfyngu 
mynediad i gerbydau i'w gwneud yn anodd i ladron gario metel i 
ffwrdd; gosod goleuadau diogelwch effeithiol; torri coed i lawr a allai 
guddio troseddwyr wrth eu gwaith; a gofyn i gymdogion gadw llygad 
ar yr adeilad. Ac os bydd gwaith atgyweirio yn cael ei gyflawni ar  
yr adeilad, byddwch fwy gwyliadwrus fyth – mae ysgolion  
a sgaffaldiau yn gwneud bywyd yn haws i ladron. 

Am fwy o gyngor, ewch i'n gwefan:  
www.ecclesiastical.com/churchmetaltheft

Gwybodaeth ar flaenau 
eich bysedd 
Ydych chi wedi ymweld â gwefan Ecclesiastical yn ddiweddar?  
Mae’n llawn cyngor a gwybodaeth am ystod eang o bynciau 
rheoli risg ac yn cynnwys Canllawiau Popeth yn Syml ar bynciau 
megis gwaith adeiladu, pobl ar safleoedd ac eiddo. Mae yno hefyd 
wybodaeth am yswiriant eglwys, cartref, masnachol a cyfreithiol ac 
ar sut i wneud hawliad. Archwiliwch y wefan drwy fynd at  
www.ecclesiastical.com/church

Cyflwyno hawliad 
Os ydych am gyflwyno hawliad, cysylltwch â ni cyn gynted â 
phosibl. Rydym wedi gwneud y broses cyflwyno hawiliad mor 
syml â phosibl, a gellir cyflwyno hawliad 24 awr y dydd,  
7 diwrnod yr wythnos ar 0345 603 8381. 

Dysgwch fwy am ein gwasanaeth hawliadau a gwnewch 
hawliad ar-lein ar   www.ecclesiastical.com/claims

Awgrymiadau ar gyfer 
ailagor eich adeiladau 

Mae cwrdd ag aelodau o'r gymuned wyneb yn 
wyneb unwaith eto yn rhywbeth yr ydym i gyd 
yn edrych ymlaen ato. Bydd sicrhau bod pawb yn 
parhau'n ddiogel wrth i ni ailagor yn flaenoriaeth 
i chi, a bydd angen gwneud hyn mewn modd sy’n 
cyd-fynd â’ch amgylchiadau penodol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ar yr hyn a ganiateir ac 
os y gallwch agor o gwbl. Bydd canllawiau Undeb Bedyddwyr 
Cymru yn eich helpu i benderfynu ar y ffordd orau o gydymffurfio 
â'ch rhwymedigaethau sydd ynghlwm â’ch amgylchiadau chi. Bydd 
maint y safle, math, cynllun, nifer y cyflogeion, gwirfoddolwyr ac 
ymwelwyr sydd gennych a natur y gweithgareddau yn pennu'r 
rhagofalon y bydd angen i chi eu cymryd. Mewn rhai achosion,  
gall hyn ymestyn i weithgareddau eraill yn eich safle gan gynnwys 
twristiaeth, manwerthu ac arlwyo. 

Rydym wedi creu rhestr o ddolenni defnyddiol a rhai awgrymiadau 
ar ein gwefan i'ch cynorthwyo, gan gynnwys gwirio eich eiddo a'ch 
offer, glanweithdra, amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed, cadw 
pellter cymdeithasol, a’r defnydd o eitemau a rennir ag eraill.

Gellir dod o hyd i ganllawiau defnyddiol yn 
www.ecclesiastical.com/opening-up 

www.ubc.cymru – www.buw.wales – www.cytun.co.uk
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Dros £5 miliwn o gyllid 
i gefnogi’r ymateb 
COVID-19 
Mae dros 700 o eglwysi ac elusennau yn y DU ac Iwerddon wedi 
derbyn dros £5 miliwn o grantiau gan Allchurches Trust– 
perchennog Ecclesiastical Insurance – i gefnogi cymunedau  
i ailadeiladu'n gryfach yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Crëwyd y cynllun 'Hope Beyond', sydd bellach wedi’i gau, yn fuan 
wedi i’r pandemig COVID-19 ddechrau. Nododd yr ymchwil 
gychwynnol dri maes craidd gydag angen am gyllid: materion ynysu 
ac unigrwydd; gwella iechyd meddwl; ac adeiladu gwydnwch digidol. 

Bu'r ymateb i’r cynllun yn ysbrydoledig, gyda’r niferoedd uchaf 
erioed o geisiadau gan sefydliadau i gefnogi eu cymunedau drwy'r 
cyfnod anodd hwn, gan gynnwys rhai prosiectau gwych gan y 
Bedyddwyr: 

Dyfarnwyd £10,000 i brosiect i gyflogi staff newydd a chynyddu 
cylch gwaith staff presennol fel y gallant gynnal sesiynau cymorth i 
aelodau o'r gymuned sydd angen help llaw a rhywun i wrando 
arnynt ar adegau caled.

Mae grant Hope Beyond gwerth £5,500 yn cefnogi Eglwys y 
Bedyddwyr arall i ymgysylltu ag aelodau hŷn ei chymuned mewn 
ffordd fwy cydlynol, gan gynnwys galwadau ffôn rheolaidd, 
hyfforddiant cyfathrebu TG, a dosbarthu 'Blwch Hunanofal'  
yn wythnosol sy'n cynnwys gweithgareddau, CDs, DVDs,  
bwyd ac offer i helpu i'w cadw'n ddiogel.

Mae Allchurches Trust hefyd wedi darparu £250,000 i elusennau 
cenedlaethol sy'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd cynyddol 
oherwydd y pandemig, ac wedi rhoi £100,000 i’r Just Finance 
Foundation i ehangu eu Cwrs Adfer COVID, gan helpu eglwysi ac 
arweinwyr cymunedol i ddarparu gwybodaeth a chyngor ariannol  
i deuluoedd sydd â phryderon ariannol.

I wybod mwy am y cyllid, y cyngor a'r adnoddau sydd ar gael gan 
Allchurches Trust, ewch at www.allchurches.co.uk

Codi arian yn well  
yn rhithiol
Mae llawer o eglwysi wedi bod yn defnyddio'r Rhyngrwyd  
i gynnal digwyddiadau a chodi arian. Mae'n ffordd hwyliog  
iawn o gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Dyma rai syniadau  
ac awgrymiadau i’ch rhoi chi ar ben eich taith neu i gynyddu eich 
llwyddiant ar-lein. 

•  Defnyddiwch yr hyn rydych chi'n ei wybod – sut allech chi 
wneud ar-lein yr hyn rydych chi’n ei wneud wyneb yn wyneb? 

•  Defnyddiwch rywbeth fel Microsoft Teams i ffrydio cyngerdd 
côr ar-lein neu i gynnal dosbarthiadau crefft.

•  Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o hyrwyddo 
eich gweithgaredd – yn enwedig i bobl iau a all fel arall fod  
yn anodd eu cyrraedd. 

•  Mae safleoedd codi arian fel JustGiving.com yn berffaith ar 
gyfer heriau. Gellir eu creu yn gyflym, maen nhw’n hawdd i'w 
hyrwyddo ac yn wych ar gyfer rhannu diweddariadau. 

•  Gwerthu tocynnau neu wahodd rhoddion drwy lwyfannau fel 
Give-Star.com a fydd nid yn unig yn cynnal eich digwyddiad 
ond hefyd yn prosesu taliadau – a bydd llawer ohonynt yn 
delio â Chymorth Rhodd hefyd. 

•  Mae ariannu torfol (crowdfunding) yn ffordd wych o godi arian 
ar gyfer prosiect penodol fel system sain newydd. Mae’n 
harneisio pŵer torf o gyllidwyr yn hytrach na rhoddwyr unigol. 

Os yw hyn yn dal i deimlo’n rhy gymhleth, holwch eraill o’ch 
cwmpas – efallai y bydd rhywun yn eich cymuned eisoes yn 
defnyddio'r teclynnau hyn. Efallai y bydd pobl ifanc yn neidio  
ar y cyfle i helpu, pe bai ond i arddangos eu sgiliau yn y maes.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n hwb codi arian eglwysig yn  
www.ecclesiastical.com/church/fundraising

Prosiect a ariennir gan Hope Beyond sy'n cynnig sesiynau cymorth

 Mae’r hwb codi arian eglwys yn wych! Mae'n glir   
 iawn, yn hawdd i'w ddarllen a'i lywio, mae’n cynnwys 
llawer o syniadau ac adnoddau defnyddiol, ac mae’n wych 
bod â rhestr glir o gyllidwyr posib.

“
”
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Er bod Ecclesiastical wedi gwneud ymdrech lew i sicrhau bod y wybodaeth yn y cylchlythyr hwn yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi, nodwch y canlynol: (a) Ni fwriedir i'r wybodaeth 
fod yn ddatganiad diffiniol neu gyflawn o'r gyfraith ar unrhyw bwnc; (b) Gall y wybodaeth, dros amser, newid i fod yn anghywir neu'n hen; ac (c) Ni all Ecclesiastical Insurance Office 
ccc, ei is-gwmnïau na’i riant gwmni dderbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am y camau a gymerwyd neu'r colledion a ddioddefwyd o ganlyniad i ddibyniaeth ar y wybodaeth a 
ddarperir yn y cylchlythyr hwn.

Ecclesiastical Insurance Office ccc (EIO) Rhif. Cof. 24869. Cofrestrwyd yn Lloegr yn Benefact House, 2000 Pioneer Avenue, Gloucester Business Park, Brockworth, Caerloyw,  
GL3 4AW, Y Deyrnas Unedig. Awdurdodir EIO gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a'r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus.  
Rhif Cyfeirnod Cwmni 113848.
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I gael rhagor o wybodaeth 

Ffoniwch: 0345 777 3322   E-bostiwch: churches@ecclesiastical.com 
       Facebook: Ecclesiastical             Twitter: @churchmatters 

Gwasanaethau ariannol 
Mae Ecclesiastical Financial Advisory Services (EFAS) yn darparu 
cyngor ariannol arbenigol, annibynnol gan gynnwys ar gyfer 
pensiwn, buddsoddiadau, aswiriant bywyd a morgeisi i glerigwyr, 
pobl sy’n gysylltiedig â'r eglwys a chynghorau eglwys plwyfol.

Ffoniwch: 0800 107 0190  
E-bostiwch: getadvice@ecclesiastical.com 
www.ecclesiastical.com/financial-advice

Yswiriant car 
Mae’r Yswiriant Modur Clerigwyr a ddarperir gan Ecclesiastical 
wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer clerigwyr ac mae'n cynnwys 
budd-daliadau megis defnydd busnes, dim taliadau gweinyddol  
a hyd at £500 o sicrwydd yswiriant ar gyfer nwyddau eglwys  
yn y car.1 

Ffoniwch: 0345 450 9396  
www.ecclesiastical.com/church/car-insurance  
1 Yn ddibynol ar delerau ac amodau.

Diweddaru eich manylion cyswllt
I’n diweddaru ynglŷn â newidiadau i’ch  
manylion cyswllt daliwr polisi, ffoniwch ni ar  
0345 777 3322

Mae goriad a chlo 
yn cadw lladron draw
Mae ein tîm Yswiriant Cartref yn caru'ch cartref neu dŷ gweinidog 
bron gymaint â chi – a dyna pam rydym yn falch o fod wedi 
ennill rhuban aur safle 1af Fairer Finance am brofiad cwsmeriaid. 
Dewiswyd ni hefyd fel y darparwr yswiriant cartref mwyaf 
dibynadwy ganddynt yn eu rhestr ddiweddar. 

Mae ein hyswiriant cartref yn cynnwys gwahanol fathau o sicrwydd  
i ddiogelu eich adeilad a'i gynnwys, gan gynnwys sicrwydd ar  
gyfer argyfyngau, colled ddamweiniol, arian personol ac elusennol, 
colli allweddi a threuliau cyfreithiol. Gallwch ddod o hyd i ragor  
o wybodaeth ar ein gwefan am lefelau sicrwydd, eitemau gwerth-
uchel, yr hyn nad ydym yn ei yswirio, a rhestr wirio cynnwys i’ch 
helpu i nodi cost cynnwys eich cartref neu’ch tŷ gweinidog. 

Ymwelwch â www.ecclesiastical.com/home-insurance  
neu ffoniwch y tîm ar 0345 777 3322

Cynllunio angladdau 
Gall Ecclesiastical eich helpu i baratoi’n ariannol ar gyfer 
eich angladd, gan leihau'r pryder i'ch teulu a sicrhau fod eich 
dymuniadau yn cael eu gwireddu. 

Ffoniwch: 0800 055 6503  
E-bostiwch: info@epsfunerals.com  
www.funeralplans.co.uk


