
Ysgrifennwch mewn LLYTHRENNAU BRAS DU y tu mewn i’r blychau. Mae hyn yn ein helpu i brosesu’ch ffurflen yn gynt.
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Cyfnewid Bondiau Premiwm am arian 
Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen y dudalen hon cyn cyfnewid
eich Bondiau Premiwm am arian

Dylech ddefnyddio’r ffurflen hon dim ond os ydych chi:
● heb gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein a ffôn ac yn dymuno tynnu arian o rai o’ch Bondiau neu’ch holl

Fondiau
● wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein a ffôn ond yn dymuno tynnu arian o rifau Bond penodol

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein a ffôn ac nad ydych yn dymuno tynnu arian o rifau Bond
penodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mewngofnodi neu ein ffonio ni gan roi eich rhif NS&I, eich cyfrinair a’r swm
yr hoffech ei dynnu. Byddwn yn tynnu’r arian o’ch Bondiau hynaf yn gyntaf ac yn talu’r arian i’r cyfrif banc a enwebwyd
gennych sydd ar ein cofnodion.

Sut i ddefnyddio’r ffurflen hon
Gallwch dynnu arian o rai o’ch Bondiau neu’ch holl Fondiau – ticiwch y blwch perthnasol yn adran 3 a rhowch wybod i ni’r
swm os nad ydych yn tynnu arian o’ch holl Fondiau. I dynnu arian o rifau Bond penodol, bydd angen i chi roi dechrau’r ystod
rhifau yn adran 4. (Os nad ydych chi’n cyfnewid yr ystod gyfan o rifau Bond am arian, byddwn yn ad-dalu o ddiwedd yr
ystod yn awtomatig.) Os ydych chi’n rhoi tic yn y blwch ‘Na’ yn adran 4 neu’n ei adael yn wag, byddwn yn tynnu arian o’ch
Bondiau hynaf yn gyntaf.

Defnyddiwch adran 6 i roi gwybod i ni sut yr hoffech gael eich talu – naill ai trwy gredyd uniongyrchol i’ch cyfrif banc neu
drwy warant (sy’n debyg i siec) trwy’r post.

Ni allwch ddefnyddio’r ffurflen hon i dynnu arian o Fondiau unigolyn sydd wedi marw. Ffoniwch ni a byddwn yn esbonio sut
i wneud hyn.

Pryd byddwch yn derbyn eich arian
Fel arfer, byddwn yn prosesu eich taliad o fewn 8 niwrnod gwaith o dderbyn eich cais, oni bai eich bod chi’n gofyn i ni
ohirio’r taliad tan ar ôl y gystadleuaeth nesaf (gweler adran 2). Er mwyn sicrhau eich diogelwch, ac i fodloni Rheoliadau
Gwyngalchu Arian, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am brawf adnabod gan unrhyw un sy’n gwneud cais i dynnu arian o
Fondiau Premiwm.

Bondiau a ddelir yn enw plentyn o dan 16 oed
Dim ond y rhiant neu’r gwarcheidwad sy’n gyfrifol am Fondiau’r plentyn sy’n gallu tynnu arian ohonynbyddwn yn gwneud
y taliad i’r rhiant neu’r gwarcheidwad).

Os nad ydych chi’n defnyddio ein gwasanaeth ffôn neu ar-lein eto, gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru ar
nsandi.com/register. Ffoniwch ni unrhyw bryd ar 08085 007 00708085 007 00708085 007 00708085 007 00708085 007 007 neu anfonwch neges drydar @nsandihelp@nsandihelp@nsandihelp@nsandihelp@nsandihelp a
byddwn ni’n hapus i’ch helpu. Rydym ni yma yn y DU trwy’r dydd, bob dydd. Mae galwadau o’r DU yn rhad ac am ddim.
Efallai y byddwn ni’n recordio eich galwad i’n helpu ni i roi’r gwasanaeth gorau i chi.

Cwblhewch y dudalen nesaf a'i llofnodi ▼

rhifau Bondiau Premiwm
penodol am arian?
Os rhowch dic yn y blwch ‘Nac 
ydwyf’,Os rhowch dic yn y 
blwch ‘Nac ydwyf’, byddwn yn 
cyfnewid y Bondiau Premiwm 
hynaf am arian gyntaf.
Os rhowch dic yn y blwch ‘Ydwyf’, 
rhowch rif y Bond Premiwm cyntaf o bob 
ystod gan gynnwys y rhagddodiad a allai 
fod rhwng 1 a 5 rhif neu lythyren a’r 
chwe rhif sy’n dilyn y rhagddodiad. Os 
byddwch heb ragor o le i nodi’r rhifau, 
ysgrifennwch y gweddill ar ddalen o 
bapur ar wahân. Os nad ydych chi’n 
cyfnewid yr ystod gyfan o rifau Bond am 
arian, byddwn yn ad-dalu o ddiwedd yr 
ystod yn awtomatig.
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rhifau Bondiau Prewmium 
penedol am arian?



7 Eich llofnod

Os ydych yn iau na 16 oed,
dylai eich rhiant neu’ch
gwarcheidwad sy’n rheoli’r
Bond, lofnodi a nodi beth
yw eu perthynas i chi.

Rwy’n deall, ar ôl gwneud taliad, na fydd y Bondiau yn cymryd rhan yn y cystadlaethau tynnu rhifau yn y misoedd dilynol.

eich
llofnod dyddiad

Cofiwch gwblhau pob adran berthnasol (gweler drosodd) a llofnodi yn adran 7.

dyddiad

Beth i’w wneud 
nesaf

• gwnewch yn siwr eich bod wedi llenwi’r ffurflen i gyd a’i llofnodi
• gwnewch nodyn o’r dyddiad y gwnaethoch anfon y ffurflen a rhifau’r Bondiau Premiwm i’w

cyfnewid am arian (os yw’n berthnasol)
• anfonwch eich tystysgrifau Bondiau (os ydynt gennych) ynghyd â’r ffurflen hon wedi’i llenwi at:

NS&I, NS&I, NS&I, NS&I, NS&I, Sunderland SR43 2SBSunderland SR43 2SBSunderland SR43 2SBSunderland SR43 2SBSunderland SR43 2SB 
Diolch yn fawr am fuddsoddi mewn Bondiau Premiwm CBC
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5 Eich enw a’ch
cyfeiriad

Byddwn yn anfon unrhyw
ohebiaeth am eich
Bondiau Premiwm i’r
cyfeiriad a roddwch yma.

Os ydych chi’n ‘marcio’ 
ie i gyfeiriad parhaol, 
yddwn yn diweddaru ein
cofnodion â’r cyfeiriad
hwn. Bydd y cyfeiriad
hwn hefyd yn berthnasol
bob buddsoddiad gydag
NS&I.

cyfeiriad

teitl

cyfenw

cod post Ai hwn yw eich cyfeiriad parhaol? ie na

llofnod y 
rhiant neu’r

gwarcheidwad

perthynas

rhif ffôn

6 credyd uniongyrchol i’ch cyfrif banc Os drwy 
gredyd uniongyrchol, nodwch fanylion eich 
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enw’r sawl sy’n
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cymdeithas
adeiladu 
(os yw’n 
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banc/cymdeithas
adeiladu 

cod didoli
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yn daladwy i

gwarant (fel siec) Os drwy warant,
nodwch fanylion y talai

enwau cyntaf
yn llawn
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credyd uniongyrchol (gallwn dalu i fanciau neu gymdeithasau adeiladu yn y DU yn unig)g societies)

cenedligrwydd

Sut rydych am
gael eich talu

Nodwch pa ddull o dalu sy’n 
well gennych gan lenwi’r 
manylion perthnasol. Os 
ydych eisoes wedi cofrestru 
i ddefnyddio ein gwasanaeth 
ar-lein a ffôn, byddwn yn talu’r 
arian i mewn i’r cyfrif banc a
enwebwyd gennych a nodir yn 
ein cofnodion, fel mater o drefn.

Ar gyfer Bondiau Premiwm a 
ddelir gan blentyn sy’n iau na 
16 oed, gellir gwneud taliadau i 
riant neu warcheidwad yn unig.

Sylwch na allwn dderbyn hyn 
fel cyfarwyddiadau gorchymyn 
sefydlog ar gyfer taliadau yn y 
dyfodol. 

Nodwch y cyfeiriad y mae’r 
warant i gael ei hanfon ato yn 
adran 5.

rhif ffôn Yn ddelfrydol ffôn symudol fel y gallwn eich cyrraedd yn haws.

Yn ddelfrydol ffôn symudol fel y gallwn eich cyrraedd yn haws.

Byddwch yn ofalus wrth roi eich manylion banc. Os rhowch y manylion anghywir, gallai fod oedi cyn y
cewch eich taliad, neu gellid credydu’r arian i’r cyfrif anghywir, a gallai arwain at golled ariannol.

Peidiwch ag ychwanegu na newid eich manylion banc yn dilyn galwad annisgwyl, cais i wneud hynny am
‘resymau diogelwch’ neu gael eich rhoi dan bwysau i wneud hynny. Os ydych chi’n poeni, cysylltwch â ni.

gwarant (fel siec rydych yn talu i mewn i gyfrif banc - nid ydym bellach yn rhoi gwarantau arian parod)




