
CATEGORI

UWCH
Dyma’r categori y bydd y rhan  
fwyaf o bobl yn ei ddewis gan ei fod yn 
cynnwys diogelwch gwerthfawr i chi  
a’ch teulu.
Llawn Amser: £3.50 yr wythnos neu £15.14 y mis
Rhan Amser: £1.93 yr wythnos neu £8.37 y mis
(hyd at 21 awr yr wythnos)
Cyflog Isel*: £2.25 yr wythnos neu £9.74 y mis

SYLFAENOL
Yn rhoi’r hawl i chi gael buddion undebol 
craidd. Dim diogelwch ychwanegol.
Llawn amser: £3.25 yr wythnos neu £14.06 y mis
Rhan Amser: £1.80 yr wythnos neu £7.81 y mis
(hyd at 21 awr yr wythnos)
Cyflog Isel*: £2.00 yr wythnos neu £8.66 y mis

PRENTISIAID
Os nad ydych eto mewn gwaith llawn amser 
ond yn cael hyfforddiant neu ar raglen 
brentisiaeth ardystiedig.
Blwyddyn 1: £0.65 yr wythnos neu £2.79 y mis
Blwyddyn 2: £1.30 yr wythnos neu £5.63 y mis
Blwyddyn 3: £1.95 yr wythnos neu £8.43 y mis
Blwyddyn 4: £2.60 yr wythnos neu £11.27 y mis

CYFRADDAU ARBENNIG
Aelodaethau cymunedol, addysg llawn 
amser, aelodau wedi ymddeol plws a nôl 
i’r gwaith.
£0.50 yr wythnos neu £2.17 y mis

Faint fydd fy aelodaeth Unite  
yn ei gostio? MAI 2018

*Cyfradd cyflog isel: i aelodau sy’n ennill llai na’r Cyflog Byw (£8.75 yr awr tu allan i Lundain, £10.20 yr awr yn Llundain) ac yn is 
na £350 net yr wythnos. Neu aelodau sy’n ennill llai na £17,500 y flwyddyn.
YMGYRCHU GWLEIDYDDOL Mae Unite yn brwydro dros fuddiannau ein haelodau drwy ymgyrchu gwleidyddol a 
diwydiannol ar bynciau’n effeithio arnoch – yn amrywio o gyflog, pensiynau, a hawliau gweithle ehangach i sefyllfa dai, 
materion cydraddoldeb a’n Gwasanaeth Iechyd. Pe byddech yn hoffi bod yn rhan o hyn, 10c yr wythnos yn unig y mae’n 
ei gostio ar ben y cyfraddau uchod.

Dewis 
Rhif 1

BUDD

Gwasanaethau Cyfreithiol Unite

Llinell gymorth gyfreithiol

Budd anghydfod neu gloi allan 
£35 y dydd

Budd angladd hyd at £500

Aros am bris gostyngol yng 
Ngwesty The View Eastbourne

Budd anabledd hyd at £25 yr 
wythnos am hyd at 25 wythnos

Budd mamolaeth a mabwysiadu 
£15.00 yr wythnos am hyd at 
10 wythnos

Budd tadolaeth
£15.00 yr wythnos am hyd at 
2 wythnos

Budd damwain angheuol 
hyd at £25,000

Budd anabledd parhaol 
oherwydd damwain 
hyd at £25,000

Budd colli aelod o’r corff/llygad/
bys neu fawd oherwydd damwain 
hyd at £10,000

Arhosiad cyfnod adferiad hyd at 
2 wythnos yng Ngwesty The View 
Eastbourne (yn gyfyngedig i un 
ymweliad bob 24 mis)

Sylwer:
Os byddwch yn ymuno ar raddfa tanysgrifio Rhan Amser bydd gostyngiad mewn buddion o 50%. Mae gan bob budd dermau ac amodau.
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GOFAL GYRRWR bydd yn rhoi diogelwch wedi’i deilwra’n arbennig pe byddai’ch 
trwydded yn cael ei dirymu oherwydd anaf, anabledd, golwg gwael neu ymosodiad 
arnoch. Cynhwysir hefyd Ddiogelwch rhag Damwain Bersonol ac Ymosodiad.

Gofal Gyrrwr
dim ond £1.10 

yr wythnos

WELSH/CYMRAEG



Buddion Cyfreithiol Unite 
a Buddion Cysylltiedig
Fel aelod o Unite bydd gennych fynediad at 
amrediad eang o fuddion a gwasanaethau.

• Gwasanaethau Cyfreithiol Unite
• Yswiriant Bywyd Unite
• Morgeisi Unite
• Cerdyn Debyd Rhagdaledig Unite
• Yswiriant Cartref Unite
• Yswiriant Modur Unite
• Loteri Unite
• Adhawliadau PPI Unite
• Adolygiad Ariannol Personol Unite
• Gofal Gyrrwr
• Gwasanaeth Undeb Credyd Unite
• Gwasanaethau Eiddo Unite

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD
Am fanylion ar sut y bydd Unite yn prosesu eich data gweler hysbysiad preifatrwydd yr undeb Unite sydd newydd 
ei ddiweddaru yn http://www.unitetheunion.org/privacypolicy neu cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol am gopi.

GWASANAETHAU CYFREITHIOL UNITE
Un o’r prif resymau i ymuno ag Unite yw mynediad 
at wasanaethau cyfreithiol o ansawdd. Credwn bod 
amrediad ac ansawdd y gwasanaethau a roddir gan 
ein cyfreithwyr y rhai gorau sydd ar gael i aelodau 
undebau llafur yn y DU, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt 
yn rhad ac am ddim. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Cyngor ar Gyflogaeth – yn sicrhau eich bod yn cael 
eich cynrychioli yn y gwaith

• Niwed Personol – cewch gadw 100% o’r iawndal 
a ddyfernir i chi

• Llinell Gymorth Gyfreithiol – yn cynghori ar unrhyw 
fater cyfreithiol

• Ewyllys am Ddim – ar gael ar ôl bod yn aelod 
am 13 wythnos

• Trawsgludo ar Gost Isel – yn arbed arian i chi

• Esgeulustod Clinigol – cyngor a 
chynrychiolaeth arbenigol

ES/8288/5-18

yw cael y termau ac amodau gwasanaeth gorau i 
chi a darparu’r cyngor a’r gefnogaeth, ar unrhyw fater, 
y gallech ei angen yn gysylltiedig â’ch gwaith.

EIN NOD 

GWASANAETHAU CYSYLLTIEDIG
Rhan o’r hyn sy’n gwneud aelodaeth o Unite 
mor werth chweil yw’r amrediad o fuddion a 
gwasanaethau yr ydym wedi eu negodi ar ran ein 
haelodau. Oherwydd maint Unite, rydym yn gallu 
trefnu termau dethol arbennig gyda chwmniau 
blaenllaw sy’n helpu i gyflawni arbedion mawr 
dros aelodau Unite. Yn wir gallai aelodau sy’n 
defnyddio’r cynnyrch a’r gwasanaethau hyn arbed 
mwy na’r hyn yw eu tanysgrifiad Unite blynyddol.

Mae cynnyrch newydd yn cael eu hychwanegu’n 
barhaus i’r portffolio felly gwnewch yn siŵr eich bod 
yn mynd ar ein gwefan i weld beth sydd ar gael.

www.unitetheunion.org


