Cynllun Pensiwn Diffoddwyr Tân (CPT)
Aeoldau ‘RDS Modified’

Datganiad Optio Allan (‘Hysbysiad i OPTIO ALLAN o Gynilo ar gyfer Pensiwn’)
Manylion Personol
Teitl:

Enw Llawn:

Cyfeiriad Cartref:

Cod Post:
Rhif Y.G.:

Dyddiad Geni:

Cyflogwr:
Cyfeirnod Cyflogaeth:
Rheswm dros Optio Allan:

Dewis Iaith

( y blwch priodol i nodi eich etholiad)

Fel aelod o CPT, hoffwm dderbyn HOLL ohebiaeth a ddaw yn y dyfodol yn:
GYMRAEG

SAESNEG

DDWYIEITHOG

Pwyntiau i’w Hystyried
NI ddylech lofnodi na dyddio’r ffurflen hon OND ar ôl i chi gychwyn eich cyflogaeth yn y swydd rydych yn dymuno
optio allan o CPT mewn perthynas â hi. Os byddwch yn ei llofnodi a’i dyddio cyn eich dyddiad cychwyn, bydd y
ffurflen hon yn ANNILYS. Os oes gennych fwy nag un swydd gyda’ch cyflogwr, bydd angen i chi lenwi ffurflen
Optio Allan ar gyfer pob swydd NAD YDYCH yn dymuno ei chysylltu â CPT.

Datganiad
Rwy’n datgan, drwy optio allan o CPT, fy mod yn ymwybodol fy mod yn ymwrthod â’r cyfle i fod yn rhan o’r Cynllun
a fyddai’n darparu pecyn gwarantedig o fuddion sy’n cael eu cefnogi dan y gyfraith, gan gynnwys:
-

pensiwn blynyddol sicr
opsiwn i ymddeol yn gynnar yn wirfoddol
sicrwydd bywyd ychwanegol

-

opsiwn arian parod di-dreth
sicrwydd afiechyd difrifol
buddion goroeswr

Rwyf wedi darllen yr uchod â’r nodiadau cyfarwyddyd, ac rwy’n deall bod y dewisiadau rwy’n eu gwneud nawr yn
bwysig wrth gynllunio ar gyfer fy ymddeoliad. Rwy’n deall, os byddaf yn optio allan, y gallaf golli’r hawl i dderbyn
cyfraniadau pensiwn gan fy Wasanaeth Tân ac Achub, ac y gallai fod gennyf incwm is pan fyddaf yn ymddeol.
Rwy’n cadarnhau fy mod yn dymuno optio allan o gynilo ar gyfer pensiwn yn y swydd rwyf wedi’i nodi ar y
ffurflen hon.
Llofnod:

Dyddiad:
Dychwelwch y ffurflen hon at eich Gwasanaeth Tân ac Achub

