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Enw’r Ymgeisydd: 
Cartref (at ddefnydd swyddfa’n unig):




Ffurflen Gais RMBI Care Co. 

Gofal seibiant neu breswylio parhaol yn un o gartrefi RMBI




Gwybodaeth bwysig

Dylech lenwi bob rhan o’r ffurflen gais hon os ydych yn gwneud cais i ddod yn breswylydd parhaol yn un o gartrefi RMBI.

Ar gyfer arosiadau seibiant yn un o gartrefi RMBI, dylech lenwi adrannau 1-7 a 12 yn unig.

Ni all ymgeisydd ddechrau preswylio yn y Cartref tan fydd y ffurflen gais wedi’i llenwi’n llawn a’i llofnodi. Bydd y wybodaeth amlinellol yn y ffurflen gais hon yn ein helpu i brosesu eich cais a byddwn efallai’n gofyn am fwy o wybodaeth neu am ddogfennau i gefnogi eich cais.

Unwaith y bydd cais wedi’i wneud, ni ddylai darpar-breswylydd gael gwared ar unrhyw eiddo, asedau na chyfalaf, na phrynu unrhyw gynllun blwydd-dal, heb ddatgelu hyn i RMBI Care Co.

Os oes angen cymorth neu gyngor ar lenwi’r ffurflen hon, dylech gysylltu â Rheolwr y Cartref neu Reolwr Cysylltiadau Busnes y Cartref sydd gennych mewn golwg.




DATGANIAD PREIFATRWYDD

Yn RMBI Care Co. rydyn ni’n ymrwymedig i barchu a diogelu eich preifatrwydd.  Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth am RMBI Care Co. atoch lle’r ydych wedi gofyn i ni am y wybodaeth. Bydd RMBI Care Co. yn cadw eich gwybodaeth ac yn parhau i ofyn am ganiatâd gennych yn rheolaidd. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy e-bostio enquiries@rmbi.org.uk  neu drwy anfon llythyr at RMBI Care Co., 60 Great Queen Street, London WC2B 5AZ.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon nac yn cadw eich manylion y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop. Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roddwch i ni’n gwbl ddiogel, p’un ai yw’r wybodaeth yn electronig neu mewn fformat copi caled a byddwn ond yn defnyddio eich data i anfon newyddion atoch am RMBI Care Co., oni bai eich bod wedi gwrthod caniatâd i ni wneud hyn.
1. I ba Gartref ydych chi’n gwneud cais?

Dewis cyntaf:	 	 Ail ddewis:  	 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Llety sydd ei angen
a) Preswylio parhaol: yn amodol ar asesiad o anghenion gofal

Gwarchod	Preswyl	Nyrsio	Tŷ Cymorth Dementia

Nodwch ba bryd y byddech yn hoffi symud i’r Cartref:

Cyn gynted â phosib	Nes ymlaen (nodwch ba bryd)  	
(Os ydych yn gwneud cais am breswylio parhaol, ewch i ran 3.)

b) Arhosiad seibiant: rhowch ddyddiadau’r arhosiad os gwelwch yn dda

Rhwng:  	
 a: 	

Sut fydd ffioedd eich arhosiad seibiant yn cael eu talu? Ticiwch yr un perthnasol

Talu fy hun	Awdurdod lleol yn talu	Arall (rhowch fanylion)  	

3. Eich manylion personol
 a)  Amdan yr ymgeisydd

Enw cyntaf: ________________________________________________________                                                                                                                     Cyfenw:                                                                                                                          Dyddiad geni:________________________________________________________                                                                                                                   Cyfeiriad:                                                                                                                       
	Cod post:  	_
_
Rhif ffôn:                                                  E-bost                                                           
Nodwch sut yr hoffech i ni gysylltu gyda chi. Ticiwch bob un perthnasol:
Ffôn                                   Post                 E-bost

b) Amdan eich perthnasau agosaf
Manylion
Perthynas agosaf 1
Perthynas agosaf 2
Enw cyntaf:


Cyfenw:


Perthynas i chi:


Cyfeiriad:


Rhif ffôn:


Cyfeiriad e-bost:


Cofiwch, ar gyfer rhan 4, bydd RMBI Care Co., drwy’r Sefydliad Elusennol Masonaidd (MCF), yn gwneud ymholiadau am aelodaeth y Saer Rhydd dan sylw, sy’n un o’r meini prawf y byddwn yn eu hystyried wrth asesu cymhwysedd i gael eich derbyn.

4. Eich cymhwysedd / perthynas i’r Seiri Rhyddion 
a) Rwyf yn Saer Rhydd
Rhif y Gyfrinfa Seiri Rhyddion:  	Ardal:  	

b) Rwyf yn gymar / partner i Saer Rhydd

Rhif y Gyfrinfa Seiri Rhyddion:  	Ardal:  	

c) Rwyf yn Saer Rhydd a hoffwn fyw / aros gyda fy nghymar / partner

Rhif y Gyfrinfa Seiri Rhyddion:  	Ardal:  	


Enw llawn eich gwraig / partner:  	


Dyddiad geni eich gwraig / partner:  	Dyddiad y briodas:  	


d) Rwyf yn bartner gweddw i Saer Rhydd

Dyddiad eich priodas (ddiwethaf):  	_______________________________

Dyddiad marw eich gŵr (diwethaf):  	_________________________

Rhif y Gyfrinfa Seiri Rhyddion:  	Ardal:  	

e) Rwyf yn berthynas i Saer Rhydd

Rhif y Gyfrinfa Seiri Rhyddion:  	Ardal:  	

Enw’r Saer Rhydd:  	

Dywedwch beth yw eich perthynas i’r Saer Rhydd:   	

f) Nid oes gen i gysylltiad â’r Seiri Rhyddion

5. Eich amgylchiadau personol

Pam ydych eisiau byw yn un o gartrefi RMBI?
A oes gennych unrhyw broblemau iechyd: (Rhowch fanylion byr)






Rhowch fanylion eich Meddyg Teulu:

Enw llawn:  	

Cyfeiriad:	 	

 	Cod post  	

6. Gwybodaeth arall – Dylech roi unrhyw wybodaeth arall y teimlwch sy’n berthnasol i’ch cais.






Ai’r ymgeisydd a lenwodd y ffurflen hon?           Ie	Nage

Os nage, rhowch fanylion y person a lenwodd y ffurflen.

Enw llawn:   	  Cyfeiriad:	 	
                                                           Cod post                                         ________
Rhif ffôn:                                                  E-bost:                                                           Perthynas i chi:                                                                                                      

7. Atwrnai

Os nad ydych yn delio â’ch arian eich hun, rhowch enw a chyfeiriad y person sy’n gwneud hyn ar eich rhan.


Enw llawn: __________________________________________________________
Cyfeiriad:	 	
                                                         Cod post                                        
Rhif ffôn:                           E-bost:                                                               _________ 
Perthynas i chi:                                                                                                       
Os ydych wedi cwblhau’r uchod, dylech gynnwys copi o’r holl ddogfennau perthnasol.
Person i gysylltu gyda nhw am dalu ffioedd, lle mae’n wahanol i’r uchod.

Enw llawn:	 	

Cyfeiriad:	 	

 		Cod post 	 Rhif ffôn:	 	E-bost:   	
Perthynas i chi:  	



Amdan eich sefyllfa ariannol:

8. Eich eiddo – ticiwch un o’r blychau canlynol.

a)  Rwyf i / rydyn ni’n berchen ar eiddo
b) Nid wyf i / nid ydyn ni’n berchen ar eiddo ar hyn o bryd ond wedi bod yn berchen (neu’n rhan-berchen) ar eiddo yn y saith mlynedd diwethaf
c)  Nid wyf i / nid ydyn ni wedi bod yn berchen ar unrhyw eiddo yn y 
saith mlynedd diwethaf
(Os ticiwyd opsiwn c), ewch i ran 9 os gwelwch yn dda.)
Manylion eich eiddo (dylech lenwi’r rhan yma os gwnaethoch dicio opsiwn a) neu b) uchod). 
Cyfeiriad llawn yr eiddo yr ydych / oeddech yn berchen arno:






Eiddo rhydd-ddaliad / les-ddaliad (ticiwch yr un priodol)

Amcan-werth yr eiddo mewn GBP:  	___________________________________

Eich cyfran chi o’r eiddo:	100% neu	 	 %*

*Rhowch fanylion unrhyw bartïon eraill sydd â budd yn yr eiddo hwn, a thystiolaeth i gefnogi hynny – er enghraifft copi cofrestr tir.





Os oes morgais ar yr eiddo, rhowch fanylion y cwmni / pobl sy’n dal y morgais, faint sydd ar ôl i dalu (amcan) a chopi o’r datganiad diweddaraf:




Os oes gennych gytundeb rhyddhau ecwiti ar gyfer yr eiddo, rhowch enw’r cwmni gan gynnwys copi o’r cytundeb hwn a’r datganiad diweddaraf:
Os oes rhywun heblaw chi’n byw yn yr eiddo hwn, rhowch eu manylion yma. Dylai hyn gynnwys unrhyw bartner, perthynas 60+ oed, perthynas methedig neu blentyn dan 16 oed sy’n ddibynnol arnoch, gan gynnwys dogfennau i ategu hyn.






Rhowch fanylion tebyg am unrhyw eiddo arall yr ydych yn berchen arno, neu y mae gennych fudd ynddo.







Mae RMBI Care Co. yn gallu cynnig cynllun gohirio talu os oes angen ystyried eich eiddo fel rhan o’ch ffioedd gofal. Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth am y cynllun gohirio talu, ticiwch yma.

Gallai fod gan eich awdurdod lleol gynllun gohirio talu hefyd; dylech gysylltu’n uniongyrchol â’ch awdurdod lleol am fwy o wybodaeth. Cofiwch y bydd angen talu prisiau wythnosol llawn RMBI Care Co. o dan unrhyw gynllun gohirio talu awdurdod lleol. file_2.png
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9. Eich Incwm – Rhowch eich incwm ar ôl treth incwm neu dreth berthnasol arall.

Manylion eich incwm
 Wythnosol (£)
Misol (£)
Pensiwn ymddeol y wladwriaeth


Pensiwn / gwarant lleiafswm incwm (cymorth incwm)


Pensiwn cyflogwr


Blwydd-daliadau preifat


Lwfansau gweini


Unrhyw lwfansau eraill


Incwm o gronfeydd ymddiriedolaeth


Incwm rhent (ar ôl tynnu costau rheoli)


Unrhyw incwm arall (cyfranddaliadau, bondiau cyfalaf, llog)


Incwm arall


Cyfanswm 


10. Eich arian cynilo
Rhowch fanylion y banciau / sefydliadau lle cedwir eich arian cynilo:

Manylion eich
arian cynilo
Swm (£)
Ai cyfrif ar y cyd?
(rhowch ie neu nage)
Balans cyfrif cyfredol


Balans cyfrif cadw (adnau)


Arian adnau arall (banc) (bank)


Bondiau


Cyfranddaliadau / buddsoddiadau


Unrhyw asedau hylifol na soniwyd amdanynt uchod ucmentioned above


1.


2.


Cyfanswm



11. Eich dyledion
Rhowch fanylion unrhyw arian sydd arnoch i rywun arall (na sonnir amdano yn rhan 8) ac na fydd yn cael ei setlo o fewn y 30 diwrnod nesaf. Lle bo’n berthnasol, dylai hyn gynnwys unrhyw ddyledion yn dilyn dyfarniad cyfreithiol, neu lle daethoch yn gyfrifol am ddyledion rhywun arall. Os oes, rhowch fanylion isod. Swm: £  	

12. Datganiad
Ar adeg fy nerbyn, rwyf yn cadarnhau (ticiwch dim ond un opsiwn perthnasol)*





1
Y cytunaf i dalu’r ffioedd gofal llawn i RMBI Care Co. gyda fy incwm wythnosol / misol a fy arian cyfalaf hylifol. Byddaf yn siarad â Rheolwr y Cartref os bydd fy arian cyfalaf yn cyrraedd y trothwy statudol, pryd y gallai fod gennyf hawl i ofyn i’r awdurdod lleol dalu am fy ffioedd gofal yn y dyfodol. Byddaf yn cytuno i siarad â Rheolwr y Cartref cyn cyflwyno cais i’r awdurdod perthnasol am gymorth ariannol.


2
Y cytunaf i werthu fy eiddo ac ymuno â chynllun gohirio talu RMBI Care Co. i dalu am fy ffioedd gofal. Pan fydd fy eiddo wedi’i werthu, rwyf yn deall y bydd opsiwn 1 yn berthnasol.





3
Bod yr awdurdod lleol yn talu am fy ngofal, ar sail 12 wythnos diystyru eiddo. Cytunaf i dalu’r gwahaniaeth rhwng pris wythnosol gros yr awdurdod lleol sy’n daladwy am y cyfnod hwn, a phris wythnosol llawn RMBI Care Co. unwaith y bydd yr eiddo wedi’i werthu.O wythnos 13 ymlaen, os na fydd fy eiddo wedi’i werthu, cytunaf i wneud cais i ymuno â chynllun gohirio talu RMBI Care Co. neu’r awdurdod lleol (opsiwn 2 neu 4). Pan fydd fy eiddo wedi’i werthu, deallaf y bydd opsiwn 1 yn berthnasol.



4
Mae fy ngofal yn cael ei dalu’n llawn gan gynllun gohirio talu’r awdurdod lleol, gyda ffioedd llawn RMBI Care Co. yn daladwy. Pan fydd fy eiddo wedi’i werthu, rwyf yn deall y bydd opsiwn 1 yn berthnasol.

5
Mae fy ngofal yn cael ei dalu’n llawn gan yr awdurdod lleol.



6
Mae fy ngofal yn cael ei dalu gan y GIG.

*Rwyf yn deall y gallai’r uchod newid yn y dyfodol wrth i fy amgylchiadau newid.
Mae’r wybodaeth yn y ffurflen hon yn gywir a chyflawn hyd orau y gwn i. Lle mae’r cais yn un am arhosiad seibiant, rwyf yn datgan y byddaf yn gadael y cartref ar y dyddiad a nodir. Os bydd fy arhosiad seibiant yn para’n hirach na’r dyddiadau a nodir, ymgymeraf i lofnodi estyniad i’r arhosiad seibiant gan dalu ymlaen llaw neu drwy lofnodi contract fel preswylydd parhaol, pryd y bydd angen llenwi pob rhan o’r cais hwn. Rwyf drwy hyn yn ymgymryd i hysbysu RMBI Care Co. yn brydlon os bydd unrhyw wybodaeth yn newid.


Llofnod:




Enw llawn:                                                                                                              
Dyddiad:                                                                                                                         Cyfeiriad:                                                                                                                   
 	Cod post 	

Rhaid i’r tyst fod yn berson annibynnol ac nid yn aelod o’r teulu.

Tystiwyd gan:  	



Llofnod



Enw llawn:                                                                                                             _ 
Dyddiad:                                                                                                                         Cyfeiriad:                                                                                                                  
 	Cod post	



Unwaith y byddwch wedi llenwi a llofnodi’r ffurflen gais hon, dylech ei chyflwyno gyda’r dogfennau perthnasol i Reolwr y Cartref neu i’r Rheolwr Cysylltiadau Busnes.

