PREIFAT A CHYFRINACHOL

Trwydded Deledu – Cais am ad-daliad
PWYSIG – Cyn llenwi’r wybodaeth isod, darllenwch y nodiadau dros y dudalen ynghylch ‘Sut i lenwi’r ffurflen hon’.
Defnyddiwch INC DU ac ysgrifennwch mewn PRIFLYTHRENNAU yn y bocsys pwrpasol.

Adran 1 – Manylion y Drwydded Deledu i’w had-dalu
Llenwch yr adran hon yn llawn
Teitl

Llythrennau

Cyfenw

Deiliad y drwydded:

Cyfeiriad trwyddedig:

Côd post:
Dyddiad Dod i Ben

Rhif y drwydded:

Adran 2 – Rheswm dros wneud cais am ad-daliad
Ticiwch y bocs priodol isod a rhoi’r manylion angenrheidiol yn yr adran honno
2.1
Nid oedd arnaf angen fy Nhrwydded Deledu

->

ticiwch O’r dyddiad

(Gweler nodyn 2.1 dros y dudalen a ble bo angen
anfonwch y dystiolaeth angenrheidiol gyda’r ffurflen hon)

->

a thrwy lofnodi’r ffurflen hon yn y bocs isod rwy’n cadarnhau na fydd bellach angen y drwydded cyn iddi ddod i ben.

2.2
Rwy’n cael fy nhrwyddedu gan Drwydded
Deledu arall yn yr un cyfeiriad ->

ticiwch O’r dyddiad

(Gweler nodyn 2.2 dros y dudalen a ble bo angen
anfonwch y dystiolaeth angenrheidiol gyda’r ffurflen hon)

->
Rhif y drwydded arall

2.3
Fe brynais Drwydded Deledu trwy
gamgymeriad

->

(Gweler nodyn 2.3 dros y dudalen a ble bo angen
anfonwch y dystiolaeth angenrheidiol gyda’r ffurflen hon)

ticiwch Dyddiad y
->
camgymeriad

Rheswm/sylwadau

ticiwch os ydych yn anfon tystiolaeth
2.4

Mae deiliad y drwydded wedi marw ->

(Gweler nodyn 2.4 dros y dudalen)

ticiwch dyddiad marw ->

Adran 3 – Manylion talu’r ad-daliad
Ticiwch y bocs priodol a rhoi’r manylion angenrheidiol yn llawn
Proseswch unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus, yn uniongyrchol i’r
Cyfrif Banc a ddangosir

->

ticiwch Côd didoli:

-

-

Rhif y cyfrif:
Enw deiliad y cyfrif:

Proseswch unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus trwy siec i’r cyfeiriad isod

->

ticiwch Yn daladwy i:

Cyfeiriad anfon ymlaen ar gyfer llythyrau yn y dyfodol a’r siec ad-daliad (LLENWCH YN LLAWN – YM MHOB ACHOS)

Cyfeiriad:

Côd post:

DATGANIAD
Rwy’n datgan bod y wybodaeth yn y ffurflen hon ac unrhyw dystiolaeth ategol a ddarperais yn ddilys a chywir a bod gennyf
awdurdod fel deiliad y drwydded neu ysgutor ystad deiliad trwydded a fu farw i wneud y cais hwn am ad-daliad. Os bydd
Trwyddedu Teledu (y BBC a’i asiantwyr) yn rhoi ad-daliad i mi pan nad yw’n ddyledus, rwy’n cytuno i dalu’r ad-daliad yn ôl i
Drwyddedu Teledu a digolledu Trwyddedu Teledu am unrhyw hawliadau dilynol am ad-daliad mewn perthynas â’r drwydded hon.
Llofnod

Printiwch enw

Dyddiad

Rhif ffôn yn ystod y dydd

Sut i gwblhau’r ffurflen yma

Os ydych yn hawlio ad-daliad am fwy nag 1 drwydded, llenwch
ffurflen ar wahân ar gyfer pob trwydded lle mae angen ad-daliad.
Rhaid i’ch cais gael ei gyflwyno o fewn 2 flynedd i ddyddiad dod i ben
y drwydded rydych eisiau ad-daliad ar ei chyfer (neu, os ydych yn
hawlio ar gyfer mwy nag 1 drwydded, o fewn 2 flynedd i ddyddiad
dod i ben y drwydded a gyflwynwyd yn fwyaf diweddar).
Sylwch, fodd bynnag: fel arfer, fyddwn ni ond yn rhoi ad-daliad ar
gyfer uchafswm o 2 flynedd o ddyddiad derbyn eich cais, felly po
hiraf y byddwch yn oedi cyn anfon eich cais, lleiaf fydd yr ad-daliad
rydych yn debygol o’i gael.
Oni bai fod gennym bŵer atwrnai neu awdurdod ysgrifenedig gan
ddeiliad y drwydded, fe fydd yr ad-daliad yn daladwy i ddeiliad y
drwydded.
OS NA FYDDWCH YN ANFON Y DYSTIOLAETH ANGENRHEIDIOL
I GEFNOGI EICH CAIS, MAE’N BOSIB NA ALLWN EI BROSESU
NEU Y CEWCH SWM IS.

ADRAN 1 – Manylion y Drwydded Deledu i’w had-dalu
Yn y bocsys pwrpasol, rhowch fanylion llawn enw, cyfeiriad, côd post,
rhif trwydded deiliad y drwydded a’r dyddiad dod i ben – fel y mae ar
y drwydded sydd angen ei had-dalu.

ADRAN 2 – Rheswm dros wneud cais am ad-daliad
2.1 – Dim angen trwydded erbyn hyn
Os nad oes arnoch angen eich trwydded erbyn hyn, ticiwch y bocs
i gadarnhau mai dyma’r rheswm rydych yn gwneud cais am yr
addaliad. Rhowch y dyddiad pryd y rhoesoch y gorau i fod angen
eich trwydded yn y bocsys pwrpasol. Sylwch, ni fyddwch yn gymwys
i gael ad-daliad os bydd arnoch angen y drwydded yma eto cyn iddi
ddod i ben.
Rhowch esboniad byr yn y bocs ‘Rheswm/Sylwadau’ AC anfonwch y
DRWYDDED WREIDDIOL a LLUNGOPI O UN DARN O DYSTIOLAETH*
i gefnogi’r dyddiad pryd y dywedwch y rhoesoch y gorau i fod angen
y drwydded. Ymhlith yr engheifftiau o dystiolaeth dderbyniol y mae:
bil cyfleustod terfynol, cytundeb tenantiaeth, cadarnhad o delerau
coleg, bil gwerthiant neu dderbynneb neu lythyr gan gyfreithiwr.
PEIDIWCH ag anfon dogfennau gwreiddiol yn dystiolaeth, gan na
allwn eu dychwelyd.
Os ydych yn hawlio mewn perthynas ag ail gartref neu dŷ haf,
nodwch yn y bocs ‘Rheswm/Sylwadau’ y dyddiad y disgwyliwch y
bydd angen trwydded eto yn y safle.
2.2 – Trwydded Deledu arall yn trwyddedu
Os oes trwydded ddilys arall yn trwyddedu’r un safle, ticiwch y bocs
i gadarnhau mai dyma pam rydych yn gwneud cais am yr ad-daliad.
Ysgrifennwch y dyddiad y daeth hyn i rym a rhif y drwydded arall yn
y bocsys pwrpasol.
Rhowch esboniad byr yn y bocs ‘Rheswm/Sylwadau’ AC anfonwch y
DRWYDDED WREIDDIOL a LLUNGOPI O UN DARN O DYSTIOLAETH*
i gefnogi’r dyddiad pryd y dywedwch fod y drwydded arall yn
eich trwyddedu. Gweler 2.1 uchod am enghreifftiau o dystiolaeth
dderbyniol. PEIDIWCH ag anfon dogfennau gwreiddiol yn dystiolaeth,
gan na allwn eu dychwelyd.
2.3 – Wedi prynu trwydded trwy gamgymeriad
Os gwnaethoch chi brynu trwydded trwy gamgymeriad, ticiwch
y bocs i gadarnhau mai dyma pam rydych yn gwneud cais am yr
ad-daliad ac ysgrifennwch y dyddiad y gwnaed y camgymeriad.
Fel rheol, byddwn yn ystyried ad-dalu trwyddedau a brynwyd trwy
gamgymeriad am y rhesymau canlynol (sylwch – nid yw hon yn
rhestr gynhwysfawr):
a) W
 edi prynu trwydded lliw, pan oedd angen trwydded du a gwyn
yn unig.
b) Wedi prynu ail drwydded ar gyfer yr un cyfeiriad trwy gamgymeriad.
c) Wedi prynu trwydded pan nad oedd angen un.
Os oes gennych drwydded ffi lawn ond eich bod yn credu eich bod yn
gymwys i gael trwydded gonsesiwn, darllenwch y nodiadau cymorth
a gwybodaeth ar y dudalen yma. Bydd unrhyw ad-daliad a allai fod
yn ddyledus yn cael ei gyfrifo trwy broses wneud cais am drwydded
gonsesiwn NID trwy wneud cais am ad-daliad gan ddefnyddio’r
ffurflen yma.
Rhowch esboniad byr yn y bocs ‘Rheswm/Sylwadau’ AC anfonwch y
DRWYDDED WREIDDIOL a LLUNGOPI O UN DARN O DYSTIOLAETH*
i gefnogi’r dyddiad pryd y dywedwch y gwnaed y camgymeriad.
Ymhlith yr enghreifftiau o dystiolaeth y mae: prawf o hanes talu os
talwyd ddwywaith, neu brawf i gefnogi’r datganiad a wnaethoch yn
y bocs ‘Rheswm/Sylwadau’ pam y prynwyd Trwydded pan nad oedd
angen un.
PEIDIWCH ag anfon dogfennau gwreiddiol yn dystiolaeth, gan na
allwn eu dychwelyd.

2.4 - Deiliad y drwydded wedi marw
Os yw deiliad y drwydded wedi marw, gallwn drefnu ad-daliad.
Ticiwch y bocs i gadarnhau mai dyma pam rydych yn gwneud cais
am yr ad-daliad ac ysgrifennwch ddyddiad y farwolaeth yn y bocsys
pwrpasol.
Rhaid i chi fod yn cynrychioli ystad deiliad y drwydded a fu
farw i gyflwyno cais am ad-daliad.
Os oes aelodau o gartref deiliaid y drwydded neu unrhyw un arall sy’n
byw yn y cyfeiriad hwnnw yn dal i wylio neu recordio rhaglenni teledu
byw ar unrhyw sianel, neu’n lawrlwytho neu’n gwylio rhaglenni’r BBC
ar iPlayer, gallwn symud y Drwydded Deledu i aelod arall o’r cartref
hwnnw. Ni roddir ad-daliad os oes angen y drwydded o hyd.
Os na chafodd offer derbyn teledu ei osod neu ei ddefnyddio yn y safle
trwyddedig am gyfnod o amser cyn marwolaeth deiliad y drwydded
a’ch bod eisiau hawlio ad-daliad ar gyfer y cyfnod hwnnw, rhaid i
chi ddarparu LLUNGOPI O UN DARN O DYSTIOLAETH* i gefnogi’r
hawliad yma. Er enghraifft, llythyr yn cadarnhau mynediad un ai i
ysbyty neu gartref gofal.
*SYLWCH, DOES DIM ANGEN I CHI DDARPARU TYSTIOLAETH
OS YDYCH YN HAWLIO AD-DALIAD AR GYFER CYFNOD O 3
MIS NEU LAI. OND, MAE TRWYDDEDU TELEDU YN MYNNU’R
HAWL I OFYN AM DYSTIOLAETH OS BYDDWN YN YSTYRIED
HYN YN ANGENRHEIDIOL.
Ticiwch y bocs yn yr adran ‘Rheswm/Sylwadau’ os ydych yn anfon
tystiolaeth gyda’r ffurflen yma.

ADRAN 3 – Manylion talu’r ad-daliad
Fe fyddwn yn talu unrhyw ad-daliad i’r cyfrif banc a nodwch yn
awtomatig. Dyma’r ffordd gyflymaf o dderbyn unrhyw swm a allai
fod yn ddyledus i chi. Os byddwch yn cytuno â hyn, fe fyddwn yn
anfon llythyr atoch yn rhoi gwybod y swm a’r dyddiad y cafodd ei
brosesu.
Ticiwch y bocs i gadarnhau mai dyma’r ffordd yr hoffech dderbyn yr
ad-daliad, gan nodi côd didoli, rhif cyfrif ac enw deiliad y cyfrif banc
ble bydd yr ad-daliad yn mynd, yn y bocsys pwrpasol.
Neu, gallwn ad-dalu trwy siec.
Ticiwch y bocs i gadarnhau mai dyma’r ffordd yr hoffech dderbyn yr
ad-daliad, gan sicrhau eich bod yn nodi yn y bocsys pwrpasol i bwy
y dylai’r siec fod yn daladwy.
Ym MHOB achos mae’n RHAID i chi roi’r cyfeiriad a’r côd post lle mae
angen i ni anfon y siec a/neu lythyrau yn y dyfodol.
SYLWCH – NI FYDDWN yn prosesu ad-daliadau i gardiau
debyd na chardiau credyd.

Datganiad
Dylech sicrhau eich bod yn darllen y datganiad cyn llofnodi a phrintio
eich enw yn y bocsys pwrpasol. Hefyd, rhowch y dyddiad a rhif ffôn
yn ystod y dydd (rhag ofn y bydd ymholiad ynghylch y cais am
ad-daliad).
OS NA FYDD LLOFNOD AR Y FFURFLEN, NI ELLIR EI PHROSESU
– DAN AMGYLCHIADAU O’R FATH BYDDWN YN ANFON
FFURFLEN NEWYDD ATOCH.

Cymorth a gwybodaeth
Os bydd arnoch angen cymorth i lenwi’r ffurflen yma, neu, os ydych
yn credu bod gennych hawl i gael ad-daliad am unrhyw reswm arall,
ewch i tvlicensing.co.uk/refunds neu ffoniwch ein Llinell Gymorth ar
0300 790 6042.
Os oes arnoch angen trwydded gonsesiwn ar gyfer rhywun dall,
os ydych dros 75 mlwydd oed, os ydych wedi symud i lety gofal
preswyl neu os yw’r adeilad yn westy, ffoniwch ein Llinell Gymorth
ar 0300 790 6042 i gael rhagor o fanylion am sut i wneud cais.

Os oes gennych broblemau gyda’ch golwg,
mae’r wybodaeth yma ar gael trwy e-bost neu
mewn Braille, print bras neu sain trwy ffonio
0300 790 6076.
Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich
lleferydd, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth ffôn testun trwy ffonio
0300 790 6053.

DATGANIAD DIOGELU DATA
Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan Drwyddedu Teledu
(y BBC a’i asiantiaid) yn unig i weinyddu’r system Trwyddedau
Teledu. Ni fyddwn yn ei rhoi i unrhyw un y tu allan i Drwyddedu
Teledu heb gael eich caniatâd chi yn gyntaf, oni bai fod y gyfraith yn
mynnu neu’n caniatáu i ni wneud hynny. I gael gwybod rhagor, ewch
i tvlicensing.co.uk/privacypolicy
Gohebiaeth yn Gymraeg?
Rydym yn croesawu eich galwadau, e-byst a llythyrau
yn Gymraeg, a byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg.
Mae’r amseroedd ymateb yr un fath ar gyfer Cymraeg a
Saesneg. Ewch i tvlicensing.co.uk/cymraeg
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Er mwyn i ni allu prosesu eich cais yn brydlon, dylech lenwi pob
adran berthnasol yn llawn a chywir ac anfon unrhyw dystiolaeth
ategol sy’n angenrheidiol.

