SICRWYDD £1.30
y mi
s
HANFODOL
OS YDYCH YN
GWEITHIO MEWN
GWASANAETHAU
CYHOEDDUS
O

Yn poeni am eich swydd yn y gwasanaethau cyhoeddus?
Mewn cyfnod o doriadau, diswyddiadau, ailstrwythuro a
chontractau allanol, nawr yw’r amser i ymuno ag UNSAIN.
Mae pob aelod, lle bynnag maent yn gweithio, yn derbyn ein
hamrediad llawn o fuddion a gwasanaethau i aelodau, sy’n
cynnwys:

•
•
•
•
•

cyngor, cymorth a help pan fyddwch ei angen yn y gwaith
llinell gymorth sy’n agored tan ganol nos
help cyfreithiol i chi yn y gwaith ac i’ch teulu gartref
cymorth ariannol a chyngor dyled pan fo angen
iawndal ar gyfer damweiniau ac anaﬁadau yn y gwaith.

Ac rydym yn cynnig amrediad o ostyngiadau unigryw i
aelodau a all arbed arian i chi ac i’ch teulu pan ydych yn
siopa, yn prynu yswiriant neu’n edrych am wyliau.
A byddwch yn derbyn hyn oll am cyn lleied ag £1.30 y mis –
yn dibynnu ar faint rydych yn ei ennill.

UNSAIN – sicrwydd hanfodol i chi

Ymunwch ag UNSAIN –

sicrwydd hanfodol os ydych yn gweithio
mewn gwasanaethau cyhoeddus
Cwblhewch y ffurflen isod a’i phostio at y cyfeiriad
e-bost ar y dudalen gefn

➊ Rhowch wybod inni amdanoch
Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw/enw’r teulu

Dyddiad geni

/

/

Cyfeiriad cartref
Cod post
E-bost
Rhif ffôn (nodwch ai rhif cartref, gwaith neu symudol ydyw)

Rhif yswiriant gwladol (o’ch slip cyflog)

Rhowch eich tarddiad ethnig: (ticiwch un blwch)
■ Bangladeshaidd ■ Pacistanaidd
■ Du Affricanaidd
■ Tsieineaidd
■ Asiaidd DU
■ Du Caribïaidd
■ Indiaidd
■ Asiaidd arall
■ Du DU

■ Du arall
■ Gwyn DU
■ Gwyddelig

➋ Rhowch wybod inni am eich swydd
Enw cyflogwr
Teitl eich swydd/galwedigaeth
Enw a chyfeiriad eich gweithle

Cod post
Rhif cyflogres (o’ch slip cyflog)

■ Gwyn arall

➌

Beth fyddwch yn ei dalu bob mis

Ticiwch y blwch priodol ar gyfer eich enillion
cyn didyniadau.
Cyflog blynyddol
Eich cyfraniad
Hyd at £2,000
£1.30
■
£2,001–£5,000
£3.50
■
£5,001–£8,000
£5.30
■
£8,001–£11,000
£6.60
■
£11,001–£14,000 ■
£7.85
£14,001–£17,000 ■
£9.70
£17,001–£20,000 ■
£11.50
£20,001–£25,000 ■
£14.00
£25,001–£30,000 ■
£17.25
£30,001–£35,000 ■
£20.30
Dros £35,000
£22.50
■

t

➍

Beth fyddwch yn ei dalu bob mis

Un o’r ffyrdd mae UNSAIN yn gweithio ar
eich rhan yw trwy ymgyrchu gwleidyddol.
Mae’ch cyfraniad yn cynnwys taliad cronfa
wleidyddol felly ni fyddwch yn talu mwy, ond
yn UNSAIN chi sy’n dewis sut y defnyddir yr
arian hwnnw.
Ticiwch un blwch yn unig.

■ Mae ein Cronfa Wleidyddol Gysylltiedig

yn trosglwyddo barn aelodau UNSAIN yn
uniongyrchol i’r Blaid Lafur, yn gweithio i
hyrwyddo polisïau UNSAIN.

■ Defnyddir y Gronfa Wleidyddol Gyffredinol i
dalu am ymgyrchoedd cangen, rhanbarthol
a chenedlaethol ond mae’n annibynnol o
unrhyw blaid wleidyddol.

➎ Dewiswch sut y dymunwch dalu Ticiwch un blwch yn unig
NAILL AI didynnu o’r cyflog:

■ Rwy’n dymuno ymuno ag UNSAIN ac

yn awdurdodi i gyfraniadau gael eu didynnu
o’m cyflog.
Llofnod

NEU dalu trwy ddebyd uniongyrchol:

cwblhewch y ffurflen ddebyd uniongyrchol isod

■

Rwy’n dymuno ymuno ag UNSAIN ac yn
awdurdodi i gyfraniadau gael eu didynnu trwy
ddebyd uniongyrchol

Dyddiad

Ewch at unison.org.uk/privacy-policy i weld sut y byddwn yn diogelu a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol
Llenwch y ffurflen a’i hanfon at UNSAIN, 130 Euston Road Llundain NW1 2AY

Enw a chyfeiriad post llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu
I: Y Rheolwr			
Banc/cymdeithas adeiladu

Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth

9 7 0 0 5 0
Cyfeirnod (at ddefnydd y swyddfa’n unig; peidiwch â’i gwblhau)

Cyfeiriad

Cod post
Enw(au) deiliad(deiliaid) y Cyfrif

Rhif cyfrif banc/cymdeithas adeiladu
Cod didoli’r gangen

Talwch Ddebydau Uniongyrchol i UNSAIN o’r cyfrif y
manylir arno yn y Cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y
trefniadau diogelu a sicrheir gan y Warant Ddebyd
Uniongyrchol. Rwy’n deall y gall y Cyfarwyddyd hwn
aros gydag UNSAIN ac, os felly, trosglwyddir manylion
yn electronig i’m banc/cymdeithas adeiladu
Llofnod

Dyddiad

Efallai na fydd banciau a chymdeithasau adeiladu’n derbyn cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai fathau o gyfrifon

UNSAIN
YMA PAN
FYDDWCH EIN
HANGEN

Felly, os ydych am gael sicrwydd hanfodol gan
UNSAIN ni allai fod yn haws. Gallwch ymuno â ni
ar-lein ar joinunison.org ar joinunison.org neu
ffonio 0800 171 2193. am ddim. Neu gwblhewch
y ffurflen hon a’i anfon at y cyfeiriad rhadbost isod:
Freepost RSKU-RRCA-HHSJ
UNISON
UNISON Centre
130 Euston Road
LONDON
NW1 2AY
Os ydych yn edrych am gymorth
undeb mewn cyfnod ansicr
ymunwch ag UNSAIN heddiw

Tair ffordd seml i ymuno ag UNSAIN heddiw:

Ymunwch ar-lein ar
joinunison.org

Ffoniwch ni ar
0800 171 2193

Llenwch y ffurflen hon
a’i anfon at y cyfeiriad
rhadbost uchod
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