Cynllun Taliad mesothelioma ymledol
Ydw i'n gymwys i wneud cais?
Mae'r cwestiynau hyn yn ymwneud â'r dioddefaint unigol gyda Tryledol
Mesothelioma. Os ydych yn gwneud cais ar ei ran neu o fel dibynnydd o
dioddefwr atebwch y cwestiynau hyn fel pe baech yn y person sydd â
Tryledol Mesothelioma.
Ydych chi wedi cael diagnosis o gwasgaredig
Mesothelioma? (Os ydych yn ansicr, cysylltwch â'ch
meddyg a gofyn iddynt)

ie

na

A oedd eich diagnosis ar neu ar ôl 25 Gorffennaf,
2012?

ie

na

A oedd eich mesothelioma a achosir gan eich amlygiad ie
i asbestos yn ystod eich cyflogaeth?

na

A ydych yn gallu sefydlu bod amlygiad hwn i asbestos
yn o ganlyniad i esgeulustod neu dorri dyletswydd
statudol ar ran eich cyflogwr neu un o'ch cyflogwyr?

ie

na

A ydych yn gallu dod o hyd yr holl gyflogwyr sy'n
ydych yn agored i asbestos?

ie

na

A ydych yn gallu dod o hyd yswirwyr Atebolrwydd
eich cyflogwyr Cyflogwyr?

ie

na

Nid ydych wedi gwneud unrhyw gais am mesothelioma
gan gyflogwr, yswiriwr, y DMPS neu unrhyw un arall?

ie

na

* Nid yw hyn yn cynnwys taliad o dan y Niwmoconiosis
ac ati (Iawndal Gweithwyr) 1979 neu Cynhaliaeth
Plant a Thaliadau Eraill 2008 neu fudd-daliadau
nawdd cymdeithasol.

Nid ydych wedi cael iawndal neu daliad a bennir mewn
perthynas â mesothelioma ac nid ydynt yn gymwys i
dderbyn taliad penodedig?

ie

na

* Nid yw hyn yn cynnwys taliad o dan y Niwmoconiosis
ac ati (Iawndal Gweithwyr) 1979 neu Cynhaliaeth
Plant a Thaliadau Eraill 2008 neu fudd-daliadau
nawdd cymdeithasol.
Os ydych chi wedi ymateb Ydw i bob adran efallai y byddwch yn gymwys i
wneud cais i'r cynllun.
Os gwelwch yn dda gwblhau a chyflwyno'r ffurflen gais a byddwn yn
ystyried eich cais.

Cyngor Cyffredinol
Mae'r Cynllun Taliad gwasgaredig Mesothelioma ei gyflwyno yn 2014 gan Ddeddf
Mesothelioma 2014. Mae wedi'i gynllunio i ddarparu taliadau sylweddol i
ddioddefwyr gwasgaredig Mesothelioma a'u dibynyddion nad ydynt yn gallu cael
mynediad iawndal mewn mannau eraill . Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i
gyngor cyffredinol ar yr hyn i'w wneud os ydych yn dymuno gwneud cais i'r
cynllun , a rhestr o'r termau a ddefnyddir drwy'r wefan hon.

Beth ddylwn i ei wneud?
1. Cysylltu â chyfreithiwr i weld os allwch chi wneud hawliad cyfraith gyffredin
yn erbyn eich cyflogwr neu gan yr yswiriwr cyflogwr. Os nad yw hyn yn bosibl
, ac rydych yn meddwl eich bod yn gymwys i gael taliad cynllun, gallwch naill ai
wneud cais i'r cynllun eich hun , neu ddefnyddio cyfreithiwr i'ch cynorthwyo i
wneud cais i'r cynllun.
2. ydych yn credu eich bod yn gymwys llenwch y Ffurflen Gais DMPS
3. Cyflwyno'r Ffurflen Gais gyda'r dogfennau gofynnol naill ai drwy'r wefan neu
drwy'r post i'r cyfeiriad a ddarperir ar y Ffurflen Gais DMPS.
4. Efallai y bydd eich cais yn cymryd hyd at chwe wythnos i brosesu . Os nad
yw'r ffurflen gais yn cael ei chwblhau'n llawn , bydd hyn yn oedi yn y broses.
5. Os bydd eich cais yn llwyddiannus , bydd taliad yn cael ei wneud yn unol â'r
tariff . Os yw'r cais yn cael ei gyflwyno gan ddau neu fwy o ddibynyddion ,
gweler y wybodaeth yn yr adran ' Cwestiynau ac Atebion ' tab . Mae'r
ffigurau a ddyfynnir yn y tabl tariff yn cyn gwneud unrhyw ddidyniadau ar
gyfer cyfandaliadau ei adennill a budd-daliadau nawdd cymdeithasol a dalwyd
mewn perthynas â mesothelioma.
6. Os yw eich cais yn aflwyddiannus a'ch bod yn anfodlon gyda'r canlyniad,
gallwch ofyn am adolygiad a ddarperir i chi ddarparu gwybodaeth am pam y
dylai'r penderfyniad gael ei adolygu.
7. Bydd adolygiad yn cael ei gynnal , ac os nad ydych yn dal yn anfodlon â
chanlyniad yr adolygiad hwnnw gallwch apelio i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf sy'n
rhan o'r Gwasanaeth Tribiwnlys.
8. Efallai y byddwch am gysylltu â chyfreithiwr yn unrhyw un o'r camau uchod .
Os ydych wedi cyfarwyddo cyfreithiwr efallai y byddant yn eich helpu i
lenwi'r ffurflen gais , gael gafael ar ddogfennau perthnasol â gwybodaeth a
ddarperir gennych chi a'ch cynghori ar agweddau ar y meini prawf
cymhwyster ac am y broses adolygu os bydd angen .

Geirfa
Apêl
Os nad yw'r ymgeisydd yn derbyn adolygiad y Cynllun Gweinyddwr y
penderfyniad ar gais, gall apelio gael ei wneud i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf.
Ymgeisydd
Y person sy'n gwneud cais i'r cynllun ar gyfer taliad. Gall hyn fod yn berson sy'n
dioddef o gwasgaredig Mesothelioma, neu gall fod yn ddibynnydd person sydd
wedi marw o Tryledol Mesothelioma.
Person sy'n gysylltiedig
Mae person sy'n gwneud cais ar ran dioddefwr. Er enghraifft, yn achos y mae'r
dioddefwr o Gwasgaredig Mesothelioma yn rhy sâl i wneud cais eu hunain. Gallai
hyn fod yn ffrind, perthynas, neu gyfreithiwr.
Gwasgaredig Mesothelioma
Mae cyflwr sy'n deillio o amlygiad i asbestos.
Dibynnol cymwys
Mae person perthynas neu ddibynnol yn ariannol ar y sawl sy'n dioddef o
Mesothelioma gwasgaredig ar adeg marwolaeth y dioddefwr. Er enghraifft, i
fyfyriwr dibynnol yn debygol o fod yn briod a oedd yn byw gyda'r dioddefwr neu
a oedd yn derbyn cymorth ariannol oddi wrth y dioddefwr. Fel arall, os nad oes
priod neu bartner gallai dibynnydd cymwys fod yn blentyn (neu blant) sydd o dan
16 oed, neu o dan 21 oed ac nad yw'n gyflogedig yn llawn amser, neu yn analluog o
hunan gymorth.
ELTO - Cyflogwyr Atebolrwydd Swyddfa Olrhain
Gall y gwasanaeth ELTO olrhain polisïau yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr 'gan
ddefnyddio cronfa ddata ganolog.
Tystiolaeth o Diagnosis
Tystiolaeth ddogfennol gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd, megis llythyr gan
feddyg teulu yn cadarnhau diagnosis o Tryledol Mesothelioma..
Tystiolaeth Cyflogaeth
Tystiolaeth ddogfennol o gyflogaeth gyda chyflogwr penodol. Gallai hyn fod yn
slip cyflog, P60, neu gofnod gyflogaeth Cyllid a Thollau EM.

Tribiwnlys Haen Gyntaf
Y tribiwnlys haen gyntaf yn rhan o Wasanaeth Tribiwnlys Llysoedd a Ei
Mawrhydi. Os digwydd bod ymgeisydd yn anfodlon ag adolygiad o'u cais, gallant
gyfeirio eu hachos i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf am apêl annibynnol.
Hanes Cyflogaeth Lawn
Hanes y dioddefwr o gyflogaeth. Dylai hyn restru'r holl gyflogwyr a rhowch
ddyddiadau cyflogaeth ar gyfer pob un. Dylai hefyd gynnwys unrhyw fylchau ac
esboniad byr ar gyfer bylchau hynny. Er enghraifft, gallai'r cyflogwr am gyfnod
fod yn anhysbys, neu gallai fod bwlch oherwydd diweithdra, salwch, neu ofal
plant.
Cynrychiolydd personol
Mae cynrychiolydd personol yn berson sy'n gweithredu ar ran dioddefwr o
gwasgaredig Mesothelioma, pan fydd y dioddefwr wedi marw, a enwebir gan y
dioddefwr. Yn yr achos bod dioddefwr gyda Gwasgaredig Mesothelioma yn marw
tra bo cais yn cael ei ystyried, ac wedyn yn cael ei hystyried yn gymwys i gael
taliad, bydd y taliad yn cael ei wneud i'w gynrychiolydd personol.
Hawliadau blaenorol
Mae hyn yn cynnwys unrhyw honiadau a allai fod wedi'u gwneud yn y gorffennol o
ran gwasgaredig Mesothelioma, llwyddiannus neu beidio. Gallai hyn fod ceisiadau i
barti atebol (megis cyflogwr neu gan yr yswiriwr cyflogwr), yn honni ei gynllun
ariennir gan y wladwriaeth o gefnogaeth neu hawliadau i'r Cynllun Iawndal y
Lluoedd Arfog.
Gofal Iechyd Proffesiynol
Gall hyn fod yn ymarferydd meddygol cofrestredig, nyrs gofrestredig, neu aelod
o dîm diagnosis.
Adolygiad
Os nad yw'r ymgeisydd yn fodlon â chanlyniad eu cais gall yr ymgeisydd wneud
cais am adolygiad a bydd y Gweinyddwr y Cynllun yn adolygu'r cais. Bydd yr
adolygiad yn cael ei gynnal gan asesydd gwahanol i'r person a asesodd yn
wreiddiol y cais, a gall y penderfyniad gwreiddiol yn cael ei gynnal neu droi
drosodd.
Gweinyddwr y Cynllun
Gallagher Bassett yw'r Gweinyddwr y Cynllun, ac yn rhedeg y cynllun ar ran yr
Adran Gwaith a Phensiynau.
Cyflwr a Ariennir Cynllun Cymorth
Mae dau gynllun presennol rhedeg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n talu

budd-daliadau mewn perthynas â Tryledol Mesothelioma. Mae'r rhain yn aml yn
cael eu cyfeirir ato fel y cynlluniau 1979 a 2008.
Tariff
Mae'r tariff yn nodi'r swm y gall rhywun ddisgwyl ei dderbyn gan y cynllun.
Mae'r symiau yn seiliedig ar gyfradd sefydlog, yn ôl oedran y dioddefwr ar y
dyddiad y diagnosis.
Datganiad Tyst
Mae datganiad ysgrifenedig a roddwyd gan yr ymgeisydd sy'n rhoi manylion llawn
hanes cyflogaeth y dioddefwr, ac yn manylu ar unrhyw gyfnodau o amlygiad i
asbestos yn ystod y cyfnodau o gyflogaeth.

Cynllun Taliad Mesothelioma Ymledol
Cwestiynau ac Atebion
1. A allaf wneud cais ?
Mae'r Ydw i'n gymwys i wneud cais ? Bydd rhestr wirio yn eich helpu i ddeall a
ydych yn gymwys i wneud cais i'r cynllun.
2. Pryd ddylwn i wneud cais?
Mae gennych hyd at dair blynedd ar ôl eich diagnosis cyntaf o gwasgaredig
Mesothelioma i wneud cais , ond efallai y byddwch am wneud cais cyn gynted ag y bo
modd ar ôl eich diagnosis pan fydd gennych y dystiolaeth ategol a amlinellir yng
nghwestiwn 4 . Os cawsoch ddiagnosis rhwng 25 Gorffennaf 2012 a'r dyddiad y
mae'r cynllun yn dechrau cymryd ceisiadau , mae gennych dair blynedd i wneud cais
o'r dyddiad y mae'r cynllun yn dechrau cymryd ceisiadau.
3. A allaf wneud cais os yw perthynas i mi wedi marw gyda gwasgaredig
Mesothelioma cyn iddynt wneud cais?
Oes, ond dim ond os ydych yn gymwys ddibynnydd mewn oed i'r ymadawedig. Lle
mae dau neu fwy o ddibynyddion, gellir gwneud taliadau i bob dibynnol ond bydd y
symiau cyfartal y swm a fyddai'n daladwy pe bai dim ond un dibynnol.
4. Pa wybodaeth / y bydd angen i mi ei darparu i gefnogi fy nghais dogfennau?
Er mwyn cwblhau'r ffurflen gais yn llawn, bydd angen i chi gael y darnau canlynol o
wybodaeth wrth law:

1 . Rhif Yswiriant Gwladol
2 . Hanes cyflogaeth llawn
3 . Tystiolaeth o gyflogaeth
4 . Oedran adeg diagnosis
5 . Tystiolaeth o diagnosis a'r dyddiad
6 . Manylion unrhyw geisiadau blaenorol
7 . Datganiad Tyst
8 . Tystiolaeth o ymgais aflwyddiannus i olrhain eich cyflogwr / eu yswiriwr

Atebolrwydd Swyddfa Olrhain y Cyflogwyr yn cadw cofnodion o bolisïau
yswiriant hanesyddol. Er mwyn penderfynu os oes parti atebol y gallech fod yn
gallu hawlio yn erbyn , mae angen i gael ei wneud drwy ELTO yn olrhain
estynedig.
5. A oes angen cyfreithiwr i mi wneud cais am daliad oddi wrth y cynllun?
Na, gall y cais gael ei wneud gennych chi. Dylai'r ffurflen gais gael ei chwblhau a'i
chyflwyno gyda'r dogfennau fel y nodir yn y ffurflen gais. Efallai y byddwch ar
unrhyw adeg yn dymuno i gyfarwyddo cyfreithiwr i weithredu ar eich rhan.
6. Hoffwn i wneud cais ar-lein ond ni all roi fy tystiolaeth ategol yn
electronig. A allaf wneud cais o hyd?
Os nad oes gennych gopïau electronig o rai neu'r cyfan o'ch tystiolaeth ategol,
gallwch anfon copïau papur atom drwy'r post. Dylai unrhyw ddogfennau gwreiddiol
neu lungopi a anfonir drwy'r post yn cael eu marcio gyda eich rhif cyfeirnod unigryw
cadarnhau yn yr e-bost cais cydnabyddiaeth.
7. Beth os na allaf ddarparu'r holl dystiolaeth angenrheidiol i gefnogi fy
nghais?
Os yw tystiolaeth ar goll oddi wrth eich cais pan fyddwn yn ei dderbyn, byddwn yn
ysgrifennu atoch yn nodi beth sydd ar goll ac yn gofyn i chi ddarparu'r wybodaeth
berthnasol. Bydd eich cais yn cael ei ohirio nes bod hyn yn cael ei dderbyn. Os na
fyddwch yn anfon y wybodaeth bellach y gofynnwyd amdani i ni , bydd penderfyniad
ar eich cymhwyster yn cael ei wneud yn unig ar sail y dystiolaeth yr ydych wedi'i
hanfon.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais neu dystiolaeth ategol cyn i chi
gyflwyno eich cais, os gwelwch yn dda mae croeso i chi gysylltu â ni.
8. Beth os oes angen i mi ddarparu gwybodaeth, ond ni all ei gael oddi wrth y
person sydd wedi ei?
Os oes gennych gyfreithiwr efallai y byddwch am i ofyn iddynt eich helpu i symud
ymlaen gyda'ch cais. Fel arall, rhowch wybod i Gallagher Bassett a byddwn yn gwirio
os gallwn gael y wybodaeth ar eich rhan.
9. Pa mor ddiogel yw'r data byddaf yn darparu i gefnogi fy nghais?

Wrth i'r gweinyddwr cynllun, Gallagher Bassett yn cael eu rhwymo gan reolau llym
(sy'n mynd y tu hwnt i'r rheolau a gynhwysir yn y Ddeddf Diogelu Data 1998)
ynghylch storio a datgelu gwybodaeth heb ganiatâd mewn perthynas â pherson a
gaffaelwyd yn y cwrs o weinyddu'r cynllun.
10. Faint y byddaf yn ei dderbyn fel taliad ?
Taliadau yn cael eu gwneud yn unol â tariff ar sail oedran . Mae'r tariff yn ymwneud
ag oedran y person sydd â gwasgaredig Mesothelioma pan gawsant eu diagnosio .
Fodd bynnag, os yw'r cais yn cael ei wneud gan dibynnol ac diagnosis o Mesothelioma
gwasgaredig ei wneud ar ôl marwolaeth y dioddefwr, bydd y taliad tariff yn
berthnasol i oedran y dioddefwr pan fu farw. Os gwelwch yn dda gweler cwestiwn
12 isod am ragor o wybodaeth am y tariff taliad.
11. Pwy sy'n talu ffioedd fy cyfreithiwr ?
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd y Cynllun yn talu ffi sefydlog o £7000 i chi
allan y gall byddwch yn talu ffi eich cyfreithiwr. Os ydych yn mynd i gostau
cyfreithiol o lai na £7,000 mae gennych hawl i gadw'r gwahaniaeth. Os yw eich
costau cyfreithiol yn fwy na £7,000, byddwch yn atebol i wneud iawn am y
gwahaniaeth.
12. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd cyn i mi yn derbyn taliad ?
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn taliad chwe wythnos * o
dderbyn y cais yn darparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani yn cael ei dderbyn
gyda'ch cais.
* Nid yw'r tariff taliad yn cael ei gwblhau eto gan ei fod yn aros am gymeradwyaeth
Seneddol. Rydym yn rhagweld y byddwn yn ei awdurdodi i wneud taliadau ym mis
Gorffennaf 2014. Ni fydd hyn yn oedi penderfyniad ar eich cais yn cael ei wneud, a
byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cais cyn gynted ag y bo modd.
13. Beth os byddaf yn marw cyn i mi dderbyn taliad o'r cynllun?
Os ydych yn cyflwyno cais i'r Cynllun Taliad gwasgaredig Mesothelioma ac mae'n
cael ei ystyried pan fyddwch yn marw, bydd eich cais yn cael ei symud ymlaen fel pe
baech yn fyw ac penderfyniad a wnaed .
Os bydd yn llwyddiannus, bydd taliad yn cael ei wneud at eich cynrychiolydd
personol. Os nad yw cais wedi'i wneud i'r cynllun cyn marwolaeth y person sydd â

gwasgaredig Mesothelioma, ond byddent yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, gall
dibynyddion wneud cais am daliad DMPS .
14. Beth fydd yn digwydd i'r arian a gefais o dan y cynlluniau cyfandaliad a
weinyddir gan y budd-daliadau nawdd Adran Gwaith a Phensiynau a
chymdeithasol wyf wedi derbyn ?
Os ydych wedi derbyn cyfandaliadau Adran Gwaith a Phensiynau ei adennill neu
fudd-daliadau nawdd cymdeithasol mewn perthynas â mesothelioma, bydd y rhain yn
cael ei dynnu o'r taliad tariff. Mae hyn yn unol â'r rheolau adennill budd-dal sy'n
gweithredu ar gyfer hawliadau sifil.
15. Beth fydd yn digwydd os,ar ôl i mi wedi derbyn taliad DMPS, yr wyf yn dod
o hyd i gyflogwr neu yswiriwr i erlyn ?
Mae'r taliad DMPS yn daladwy mewn achosion lle na ellid hawliad yn cael ei ddwyn
yn erbyn cyflogwr / yswiriwr yn atebol. Os yw cyflogwr / yswiriwr atebol yn cael ei
nodi hynny ac hawliad llwyddiannus gwneud, rhaid i'r compensator ddidynnu swm y
taliad DMPS o'r taliad iawndal ac ad-dalu'r i'r cynllun DMPS . Os yw cyflogwr /
yswiriwr atebol yn cael ei nodi ar ôl taliad cynllun gael ei wneud, rhaid i chi gysylltu
Gallagher Bassett a fydd yn rhoi cyngor pellach ac efallai yn gallu eich helpu i fynd
ar drywydd y cais.
16. Beth allaf ei wneud os bydd fy nghais yn aflwyddiannus ?
Efallai y byddwch yn gofyn i Gallagher Bassett adolygu'r penderfyniad ar eich cais,
gan roi eich rhesymau pam rydych yn teimlo bod y penderfyniad yn anghywir. Os
ydych yn dal yn anfodlon ar ôl yr adolygiad wedi'i gwblhau, gallwch ofyn i dribiwnlys
apêl annibynnol (a elwir yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf) yn ystyried eich achos.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill nad ydynt wedi cael sylw gan y
Cwestiynau ac Atebion neu'r Cyngor Cyffredinol a Rhestr Termau, peidiwch ag
oedi i gysylltu â ni ar DMPS@gbtpa.com

Cynllun taliad Mesothelioma gwasgaredig
Ffurflen gais
Os gwelwch yn dda complete pob rhan o'r ffurflen gais hon.
Bydd cyflwyniad o'r ffurflen hon heb yr wybodaeth lawn yn achosi oedi wrth brosesu eich cais.
1) Os mai chi yw'r person â Mesothelioma gwasgaredig, llenwch y ffurflen gan adran 2 ymlaen.
2) Os ydych yn gwneud cais ar ei ran neu fel ddibynnydd person sydd â gwasgaredig Mesothelioma rhowch
eich manylion yn Adran 1 a llenwch Adran 2 ymlaen.

1

Adran 1: Yr Ymgeisydd
Rhowch fanylion y person sy'n gwneud cais i'r cynllun.
1.1) Enw
1.2) Cyfeiriad

Cod post
1.3) Cyfeiriad e-bost

1.4) Ydych chi:
a) Mae ddibynnydd person ymadawedig â mesothelioma tryledol

ie

na

b) Mae aelod o'r teulu oherwydd bod y dioddefwr yn rhy sâl i wneud cais
c) Mae cyfreithiwr sy'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd
1.5) Os ydych yn nodwch dibynnol eich perthynas â'r ymgeisydd

2

Adran 2: Y person â Tryledol Mesothelioma
Rhowch fanylion y person sy'n datblygu Mesothelioma gwasgaredig.
2.1) Enw
2.2) Cyfeiriad

Cod post
2.3) Cyfeiriad e-bost
2.4) Dyddiad Geni (dd/mm/yyyy)

/

/

/

/

2.5) Rhif Yswiriant Gwladol
2.6) Dyddiad Marwolaeth (os yn berthnasol
dd/mm/yyyy)

3

Adran 3: Hanes Cyflogaeth
Rhowch hanes cyflogaeth llawn y person sydd â Tryledol Mesothelioma yn dechrau Gyda'r hynaf
yn gyntaf.
Rydym yn ei gwneud yn ofynnol er mwyn i'r wybodaeth hon Sefydlu Bod amlygiad i asbestos yn
y gwaith ei Achosi trwy esgeulustod cyflogwr, ac i ddiystyru Posibilrwydd o nad oes hawliad
sifil ar gyfer Iawndal.
Haver unrhyw fylchau mewn hanes cyflogaeth neu yn eich cyflogaeth, esbonio a rhoi os gwelwch
yn dda Amgylchiadau byr. (Ee "Prentisiaeth yn 1961-62 manylion y cyflogwr anhysbys" neu
"Cymerodd 1972-1973 seibiant gyrfa oherwydd afiechyd") Rhowch dystiolaeth ategol o Mae'r
rhain yn bylchau cyflogaeth.
Os oes angen rhagor o le ar gyfer eich hanes cyflogaeth neu i ddangos fylchau yn eich
cyflogaeth, gallwch barhau ar y tudalennau parhad ar dudalennau 21-24 o'r cais.
Gall eich cofnod cyflogaeth drwy gysylltu â'r HMRC

4

Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I

5

Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I
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Section 4: Diagnosis
4.1) Dyddiad y Diagnosis (dd/mm/yyyy)

/

/

4.2) Oed ar Dyddiad y Diagnosis
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Adran 5: Hawliadau a Thaliadau Blaenorol
Mae hwn yn gynllun pan fetho popeth arall. Os ydych chi wedi gallu cael mynediad iawndal gan barti
cyfrifol, ni fyddwch yn gymwys i gael taliad y cynllun. Os ydych wedi derbyn budd-daliadau, efallai
y byddwch yn dal i fod yn gymwys, er y byddai taliad hwn yn cael ei adennill o unrhyw daliad
gynllun..
ie

na

5.1) Ydych chi wedi talu unrhyw iawndal mewn perthynas
o Tryledol Mesothelioma?
Er enghraifft:
- Iawndal a ddyfernir gan y llys
- Y tu allan i'r setliad llys
- Iawndal gan gyflogwr
- Taliadau gan y Lluoedd Arfog Cynllun Iawndal
5.2) Os ydych chi wedi ateb Do i gwestiwn 5.1,
rhowch fanylion
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ie

na

ie

na

5.3) Ydych chi'n aros i glywed am unrhyw
Iawndal mewn perthynas â'r
Gwasgaredig Mesothelioma?
5.4) Os ydych chi wedi ateb Do i gwestiwn 5.3,
rhowch fanylion

5.5) Ydych chi wedi gwneud cais am y gorffennol
iawndal a oedd yn aflwyddiannus
5.6) Os ydych chi wedi ateb Do i gwestiwn 5.5,
rhowch fanylion

9

ie

na

5.7) Ydych chi wedi gwneud cais o dan y
Niwmoconiosis ac ati (Iawndal Gweithwyr)
1979 neu Cynhaliaeth Plant Deddf Thaliadau
Eraill 2008 o ran y Mesothelioma gwasgaredig?
5.8) Os ydych chi wedi ateb Do i gwestiwn
5.7, rhowch fanylion
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Adran 6: Eich Cyfreithiwr (os yn berthnasol)
6.1)

Enw Cadarn Cyfreithiwr

6.2)

Enw'r Cyfreithiwr Trin yn

6.3)

Cyfreithiwr Cyfeiriad

Cod Post
6.4)

Cyfreithiwr Cyfeiriad e-bost

6.5)

Cyfreithiwr Rhif Ffôn

6.6)

Rhif Cyfeirnod Cyfreithiwr
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Adran 7: Dull Talu
Dylai fod gennych hawl i gael taliad o dan y cynllun hwn, nodwch eich dewis dull o dalu.
7.1) Dull Talu

Siec
BACS

Os ydych yn gymwys dibynnol neu
gweithredu ar ran y person sy'n
sydd / oedd yn dioddef o Tryledol
Mesothelioma cadarnhewch
enwau'r personau y mae
taliad yn cael ei wneud.
Nodwch, os ydych yn dymuno cael ei dalu trwy BACS bydd angen manylion eich cyfrif banc a dylai'r
adran ganlynol yn cael ei gwblhau: unwaith y taliad wedi ei wneud i'r cyfrif hwn, mae'r Cynllun wedi
cyflawni ei rwymedigaeth i wneud i chi taliad. Os hoffech gael eich talu gyda siec eich manylion
banc, ni fydd yn ofynnol.
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7.2) Enw'r Banc
7.3) Deiliaid cyfrif Enw
7.4) Cod Didoli Cyfrif
7.5) Rhif y Cyfrif
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Adran 8: Gwybodaeth Bellach Angen
Er mwyn asesu a ydych yn gymwys am daliad, rhowch y wybodaeth ganlynol wrth gyflwyno eich
ffurflen gais. Bydd cais a gyflwynir heb pob un o'r canlynol yn cael ei ystyried yn anghyflawn, a
byddwn yn cysylltu â chi yn gofyn am y wybodaeth angenrheidiol. Gallai hyn arwain at oedi gyda'ch
cais.
Datganiad Tyst
Os ydych eisoes wedi cysylltu â chyfreithiwr ynglŷn â'ch cais, mae'n debygol bod eich cyfreithiwr yn
cymryd datganiad tyst oddi wrthych. Os nad ydych yn defnyddio cyfreithiwr y dylai'r datganiad tyst
roi manylion ble'r ydych yn gweithio, sut yr ydych yn agored, manylion unrhyw dystion a thystiolaeth
arall i gefnogi eich achos.
Tystiolaeth o Diagnosis
Byddai hyn fel arfer fod yn llythyr gan ymarferydd meddygol cofrestredig ee eich meddyg teulu.
Tystiolaeth o hanes cyflogaeth
Gall eich cofnod cyflogaeth ar gael drwy gysylltu â HMRC. Gall tystiolaeth arall gynnwys ffurflenni
P60 neu slipiau cyflog gan gyflogwyr. Gall cofnodion Cyllid a Thollau EM ar gael trwy gyfrwng y
wefan ganlynol http://www.hmrc.gov.uk/industrial-compensation/
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Tystiolaeth o ymgais aflwyddiannus i ddod o hyd i gyflogwr / yswiriwr
Swyddfa Olrhain Atebolrwydd (ELTO) y Cyflogwyr yn cadw cofnodion o bolisïau yswiriant hanesyddol.
Er mwyn penderfynu os oes parti cyfrifol y gallech fod yn gallu hawlio yn erbyn, mae angen i gael ei
wneud drwy ELTO yn olrhain estynedig. Gellir cael mynediad ELTO drwy'r wefan ganlynol
http://www.elto.org.uk/
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Adran 9: Dibynyddion Ychwanegol
Os ydych yn ddibynnydd gwneud cais, ac mae ddibynyddion ychwanegol, rhowch eu manylion yma. Os
oes mwy na 3 ddibynyddion ychwanegol, rhowch fanylion llawn ar y tudalennau parhad ar dudalennau
25-27 o'r ffurflen gais.
Os oes mwy nag un cymwys dibynnol, bydd y taliad yn cael ei rannu'n gyfartal rhyngddynt. Os bydd
y dibynyddion yn penderfynu y dylai'r taliad yn cael ei rannu yn wahanol gall y dibynyddion gytuno
ymysg ei gilydd ar ôl taliad wedi'i wneud.
Dibynnol Enw

Perthynas â'r person sydd â
gwasgaredig Mesothelioma

Cyfeiriad Dibynyddion

Dibynnol Dyddiad
Geni
(dd/mm/yyy)
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Adran 10: Datganiad
 Rwy'n datgan bod y wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon ac yn y dystiolaeth ategol
yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth ac yn credu.
 Rwyf yn deall os byddaf yn rhoi unrhyw wybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn, y gellir fy
erlyn neu gamau eraill, ac efallai y bydd fy nghais yn annilys.
 Rwyf yn deall y gall methu â darparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani oedi fy nghais yn cael
ei brosesu

10.1) Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi darllen y
uchod datganiad ac yn cytuno
10.2) Llofnod

10.3) Dyddiad (dd/mm/yyyy)

/

/
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10.4) Os ydych yn llofnodi ar ran
yr ymgeisydd (gan eu bod
mân neu beidio o allu meddyliol), nodwch
eich enw a'ch perthynas i'r ymgeisydd
10.5) Os ydych yn llofnodi ar ran
yr ymgeisydd, dywedwch pam eu bod yn
gallu ei lofnodi eu hunain

Dychwelwch y ffurflen hon wedi'i chwblhau at DMPS@gbtpa.com
Neu
Gallagher Bassett
PO Box 17405
Edinburgh, EH12 1FX
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Os byddwch yn methu â chwblhau unrhyw elfen o'r ffurflen gais hon bydd eich cais yn cael ei
ohirio hyd nes gwybodaeth o'r fath yn cael ei ddarparu.
Os oes angen help neu gyngor ychwanegol i gwblhau'r ffurflen hon, cysylltwch â DMPS@gbtpa.com
neu ffoniwch 0131 331 9090 rhwng 9am 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
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Adran 11: Hanes Cyflogaeth Parhad. . . . . .
Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I
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Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I
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Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I
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Enw'r
Cyflogwr

Cyfeiriad y
Cyflogwr

Dyddiadau
Cyflogaeth

O

I

Beth oedd
eich swydd?

Rhowch fanylion am sut rydych yn
agored i asbestos

Rhowch y
dyddiadau yr ydych
yn
agored i asbestos

O

I
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Adran 12: Manylion Dibynnol Parhad. . . . . . . . .
Dibynnol Enw

Perthynas â'r person sydd â
gwasgaredig Mesothelioma

Cyfeiriad Dibynyddion

Dibynnol Dyddiad
Geni
(dd/mm/yyy)
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Dibynnol Enw

Perthynas â'r person sydd â
gwasgaredig Mesothelioma

Cyfeiriad Dibynyddion

Dibynnol Dyddiad
Geni
(dd/mm/yyy)
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Dibynnol Enw

Perthynas â'r person sydd â
gwasgaredig Mesothelioma

Cyfeiriad Dibynyddion

Dibynnol Dyddiad
Geni
(dd/mm/yyy)
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