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Neuaddau Campws Bloc Yswiriant 
Meistr Polisi Atodlen Yswiriant 

Prifysgol Aberystwyth | Nid Oes Polisi Meistr: ABEW2019 
 

GYNNWYS 
DECHRAU 
DYDDIAD 

Ar cychwyn eich cytundeb tenantiaeth 
gyda Phrifysgol Aberystwyth 

CWMPASU 
DDOD I BEN  
DYDDIAD 

20/09/2020 neu pryd bynnag eich 
tenantiaeth i ben, p'un bynnag sydd gyntaf. 

 
Atodlen hon yn ffurfio rhan o ddogfen eich polisi a dylid eu darllen ar y cyd â geiriad eich polisi ac Atodlen yswiriant eich estyniadau 
dewisol (os ydych chi'n dewis). Mae geiriad eich polisi ar gael ar-lein ar www.cover4insurance.com/blockhalls  

 

GYNNWYS DISGRIFIAD  SWM YSWIRIO 

 

ADRAN 1 

EIDDO PERSONOL O FEWN Y CYFEIRIAD YSWIRIO £10,000 

EIDDO PERSONOL O FEWN Y CYFEIRIAD YSWIRIO OS YDYCH YN BYW 
GYDA PHARTNER A/NEU BLANT 

£15,000 

EIDDO PERSONOL O FEWN Y CYFEIRIAD YSWIRIO OS YDYCH WEDI 
COFRESTRU FEL POBL ANABL 

£15,000 

ADRAN 1A CLOEON NEWYDD & ALLWEDDI £350 

ADRAN 1B DDIFETHA BWYD: METHIANT /FREEZER OERGELL £75 

ADRAN 1C DIFROD I DDILLAD: METHIANT OFFER GOLCHI DILLAD £300 

ADRAN 2B 

OFFER CYFRIFIADUROL | YSTAFELL YN UNIG £2,500 

OFFER CYFRIFIADUROL | YSTAFELL DIM OND OS YDYCH WEDI 
COFRESTRU FEL POBL ANABL 

£4,500 

ADRAN 3 GORCHUDD WYLIAU £10,000 

ADRAN 7 DIFROD DAMWEINIOL £10,000 

ADRAN 8 DAMWEINIAU PERSONOL £50,000 

ADRAN 9 CARDIAU CREDYD £500 

ADRAN 10 ARIAN PERSONOL £50 

ADRAN 11 

COLEG | EIDDO PRIFYSGOL AR FENTHYCIAD £750 

COLEG | EIDDO PRIFYSGOL AR FENTHYG OS YDYCH WEDI COFRESTRU 
FEL POBL ANABL 

£1,000 

ADRAN 12 EIDDO LANDLORDIAID | ATEBOLRWYDD TENANTIAID £5,000 

ADRAN 13 

MARWOLAETH DDAMWEINIOL NEU DISWYDDO RHIANT NEU 
WARCHEIDWAD CEFNOGAETH ARIANNOL 

£5,000 

ADRAN 14 ATEBOLRWYDD CYFREITHIOL £1,000,000 

CYMERADWYAETH 1C FFÔN SYMUDOL | YSTAFELL YN UNIG £750 

CYMERADWYAETH 2H EIDDO PERSONOL O'R ARDALOEDD CYMUNEDOL £1,000 

CYMERADWYAETH 3E OFFERYNNAU CERDD £1,500 

CYMERADWYAETH 4A LENSYS CYFFWRDD £150 

CYMERADWYAETH 10A COSTAU LLETY BRYS £350 

CYMERADWYAETH 11A LWFANS DILLAD BRYS £200 

 
 

UCHAFSYMIAU SY'N DALADWY 
Mae'r eitemau canlynol yn amodol ar uchafswm sy'n daladwy yn ystod y cyfnod o yswiriant. 

TERFYN 

TERFYN UN EITEM YN EIDDO PERSONOL £1,250 

TERFYN UN EITEM DILLAD £350 

OFFER CYFRIFIADUROL £2,500 

GEMWAITH, GWYLIO & BETHAU GWERTHFAWR ERAILL £1,250 

SAIN, DVD, FIDEO & ERAILL DATA SY'N RHEDEG CYFRYNGAU £1,500 

GEMAU CYFRIFIADUROL, CDs, DVDs, Fideos & Cofnodion £600 

ATEGOLION CYFRIFIADUR £150 

OFFER FFOTOGRAFFIG, CAMERÂU FIDEO A CHAMERÂU FIDEO £1,500 

OFFER CHWARAEON £1,500 

NWYDDAU CARTREF RHENT £1,250 
 

http://www.cover4insurance.com/blockhalls
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POLISI GORMODEDDAU GORMODEDD 

ADRAN 1B - DDIFETHA BWYD £10 

ADRAN 2B - OFFER CYFRIFIADUROL | YSTAFELL YN UNIG £50 

HOLL ADRANNAU ERAILL £25 

 
 

GWAHARDDIADAU PRIF 
 Y polisi dros ben. 

 Gynnwys y tu allan i'ch llety (oni bai eu bod yn cyflenwi sylfaenol estynedig). 

 Lladrad o gerbydau (ac eithrio lle mynychodd ystod tramwy ar ddechrau ac ar ddiwedd pob tymor). 

 Beiciau pedal (oni bai eu bod yn cyflenwi sylfaenol estynedig). 
 

 

GWYBODAETH YSWIRIWR 
Mae polisi neuaddau campws bloc hwn wedi'i drefnu ar ran Cover4students.com. Cover4students.com yn arddull masnachu DU & 
Iwerddon yswiriant gwasanaethau cyfyngedig (ar-lein). DU & Iwerddon yswiriant gwasanaethau cyfyngedig (ar-lein) yn awdurdodi & 
rheoleiddio gan yr awdurdod ymddygiad ariannol. Rhif cwmni: 312248. Gellir gwirio hyn drwy ymweld â gwefan y cynghorwr llys teulu yn 
www.fca.org.uk. 
 
Ar gyfer cyflenwi ADRANs 1-5 a 7-24, mae yswiriant hwn ragymrwymo'r 4444 syndicet Lloyd a reolir gan asiantau rheoli Canopius 
Limited. Asiantau rheoli Canopius Limited yn asiant rheoli ar Lloyd sy'n awdurdodi gan yr awdurdod rheoleiddio darbodus ac sy'n cael 
eu rheoleiddio gan yr awdurdod ymddygiad ariannol a'r awdurdod rheoleiddio darbodus, 204847 Rhif cyfeirnod ffyrm. Mae asiantau 
rheoli Canopius cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru & Lloegr Rhif 01514453. Swyddfa gofrestredig: Gallery 9, One Lime Street, 
London, EC3M 7HA.  
 
Mae'r Atodlen hon, ynghyd â geiriad y polisi, yn ardystio bod yswiriant wedi cael effaith mewn perthynas â ADRANs 1-5 a 7-24 
rhyngoch chi a'r yswiriwr.  Yn gyfnewid am daliad premiwm a bennir yn yr Atodlen, mae'r yswiriwr yn cytuno i chi yswirio yn unol â 
thelerau ac amodau mewn neu sydd wedi'u cymeradwyo ar y dogfennau hyn. Wedi yr yswiriwr yn rhwymo awdurdod Contract 
(cyfeirnod B6839EW00220) â brwd cyfyngedig gwasanaethau yswiriant cyfyngedig gwasanaethau yswiriant brwd i lofnodi a chyhoeddi 
dogfennau hyn fel ei asiant a awdurdodir gan yr yswiriwr o dan ba. 
 

BETH YDYCH WEDI'I YSWIRIO'N ERBYN? 
Mae glawr sylfaenol yn yswirio eich eiddo personol ar sail hen erbyn lladrad (neu beidio mae rhywun gorfforol yn torri i mewn i'ch 
ystafell/fflat), tân, bibellau'n, storm, fandaliaeth, llifogydd, ffrwydrad a goleuadau newydd. 
 
Os ceir honiad, caiff eitemau eu disodli fel newydd, beth bynnag fo'i oedran neu amod (ac eithrio dillad, dillad gwely a rhentu nwyddau 
cartref lle gwneir didyniad ar gyfer traul). 
 

EICH DYLETSWYDD GOFAL 
Rhaid ichi bob amser, gymryd pob cam rhesymol i atal damweiniau, colled a difrod. Methiant i wneud hynny, gallai effeithio ar eich hawl 
i wneud hawliad. 
 

A YDYCH YN LLE YSWIRIANT? 
Ymdrinnir â chi o fewn eich llety, neu unrhyw fan preswylio ar sydd yn eich byw ynddo dros dro ac yn tramwy uniongyrchol i ac o 
gyfeiriad eich cartref ar ddechrau ac ar ddiwedd pob tymor. 
 

PAN MAE EICH YSWIRIANT YN DECHRAU? 
Mae gorchudd sylfaenol yn cychwyn ar ddechrau eich cytundeb tenantiaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth ar gyfer eiddo personol (neu 
pan dderbynnir eich cynnig, os yw'n hwyrach, ar gyfer estyniadau dewisol) ac yn dod i ben ar 31/08/2020 neu pryd bynnag eich 
tenantiaeth i ben, pa un bynnag yw'r gorau po gyntaf. Byddwch wedyn yn gyfrifol am drefnu yswiriant eich hunain.  

 

SUT I WNEUD CAIS AM ESTYNIADAU DEWISOL 
 
BRYNU YN DDIOGEL AR-LEIN: www.cover4insurance.com/blockhalls 

Sganiwch y cod QR i fynd i'r dudalen Aberystwyth. Cofrestrwch eich manylion, gweld & 
lawrlwytho geiriad y polisi llawn a ymestyn y ddarpariaeth sylfaenol. 
 

EIN FFONIO: 0161 772 3390* 
 

SUT I HAWLIO 
 

Am gyngor ar sut i wneud cais ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i'n gwefan. 

 

AR-LEIN: www.cover4insurance.com/blockhalls  

EIN FFONIO: 0161 974 1101* 

E-BOST: claims@cover4students.com  
 

 

 

http://www.fca.org.uk/
http://www.cover4insurance.com/blockhalls
http://www.cover4insurance.com/blockhalls
mailto:claims@cover4students.com
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ARDYSTIADAU A GWNEUD CAIS 
 
CYMERADWYAETH 1C: FFÔN SYMUDOL | YSTAFELL YN UNIG  

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Byddwn yn talu am ddwyn eich ffôn symudol mynediad 
trwy rym ac yn threisgar ar ôl i'r cyfeiriad yswirio. 

• Yr uchafswm sy'n daladwy yw £750 yn ystod y cyfnod 
o yswiriant. 
• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 
• Lladrad heb gynnwys mynediad trwy rym a 
threisgar. 
• Pan fydd y ffôn symudol yn eich cyfeiriad yswirio, 
achosi colli er bod y cyfeiriad yswirio yn wag. 

• Ategolion ffôn symudol. 
• Cost galwadau heb ganiatâd. 
• Unrhyw ladrad nid adroddwyd i'r heddlu o fewn 24 awr 
ar ôl y digwyddiad a cael eu cofnodi fel lladrad a 
dyrannu Rhif cyfeirnod trosedd. 

 
CYMERADWYAETH 2H: EIDDO PERSONOL O'R ARDALOEDD CYMUNEDOL 

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Byddwn yn talu hyd at £1,000 yn ystod y cyfnod o 
yswiriant am golled neu ddifrod i eiddo personol eich o 

ardaloedd cymunedol a achosir gan unrhyw un o'r 
digwyddiadau yswirio o dan ADRAN 1. 

• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 

• Unrhyw swm uwchlaw £500 oni bai bod dwyn o 
ganlyniad mynediad trwy rym a threisgar i ardal 

gymunedol. 
• Lladrad o eiddo personol sy'n cael eu gadael heb 

oruchwyliaeth oni wedi'u cloi'n ddiogel i ffwrdd oddi wrth 
farn. 
• Colli ddamweiniol. 

 
CYMERADWYAETH 3E: OFFERYNNAU CERDD AM DDWYN O'R CYFEIRIAD YSWIRIO 

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Byddwn yn dalu am golled neu ddifrod i eich offerynnau 

cerddorol gan yr achosion canlynol: tân, ffrwydrad, mellt, 
daeargryn, mwg, storm, llifogydd, lladrad ac ymgais i 
ddwyn tra byddant yn y cyflogedig yn ymdrin ag ystod 
Coleg / Prifysgol tymor ac yn ystod gwyliau pan fydd y 
cyfeiriad yswirio yn wag. 

 

• Yr uchafswm sy'n daladwy yw £1,500 yn ystod y cyfnod 
o yswiriant. 
• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 

• Colled neu ddifrod gan dân a achoswyd gan scorching 
heb tân yn cynnau mewn gwirionedd.  
• Unrhyw hawliad am niwed i eich offerynnau cerddorol 

sy'n deillio o'r: 
-wisgo, traul neu unrhyw achos raddol gweithredu neu 
benderfyniad, nam cynhenid neu diweddaraf 
-gwlyb neu pydredd sych, llwydni, rhew, rhwd neu cyrydu 
-pryfed, fermin neu bryfed pren 
- lliwio neu adfer neu unrhyw broses fasnachol o lanhau 
neu atgyweirio. 
• Dylunio diffygiol neu crefftwaith neu defnydd o 
ddeunyddiau diffygiol. 
• 20tr o linynnau / cyrs neu benaethiaid drwm. 
• Golled neu ddifrod sy'n deillio o'r dadansoddiad 
mecanyddol, trydanol neu electronig, methiant neu 
nannedd. 
• Golled neu ddifrod a achosir gan: 
- hinsawdd neu amodau atmosfferig 
- lleithder, sychder, crebachu, halogi neu eithafion 
tymheredd 
- effeithiau golau'r haul, yn diflannu, newidiadau mewn 
gwead lliw neu gorffen. 
• Dibrisiant neu yng ngwerth eich offerynnau cerdd yn 
dilyn gwaith atgyweirio. 
• Unrhyw ladrad nid adroddwyd i'r heddlu o fewn 24 awr 
ar ôl y digwyddiad a cael eu cofnodi fel lladrad a dyrannu 
Rhif cyfeirnod trosedd. 

 
 
 



 

 www.cover4students.com  customerservices@cover4students.com  0161 772 3390* 
 
 

Y STABLAU, HEN CO-OP IARD, WARWICK STREET, MANCEINION, M25 3HB 
ARDDULL MASNACHU GWASANAETHAU YSWIRIANT DU & IWERDDON YW COVER4STUDENTS.COM (AR-LEIN) YN GYFYNGEDIG.  

AWDURDODEDIG A REOLEIDDIR GAN YR AWDURDOD YMDDYGIAD ARIANNOL. 312248 RHIF COFRESTRU 
* Ar gyfer ein diogelu ar y cyd yn galw efallai yn cofnodi a/neu eu monitro. Codir galwadau ar uchafswm o 5 c y funud o llinellau BT. Gall galwadau o linellau  

BT yn amrywio. Llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00 am – 5.00 pm ac eithrio gwyliau cyhoeddus. 

 

 
 
 
 
CYMERADWYAETH 4A: LENSYS CYFFWRDD 

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Byddwn yn talu am golled neu ddifrod i eich lensys cyffwrdd 
gan yr achosion canlynol: tân, ffrwydrad, mellt, daeargryn, 
mwg, storm, llifogydd, lladrad ac ymgais i ddwyn tra byddant 
yn y cyflogedig yn ymdrin ag ystod Coleg / Prifysgol 
tymor ac yn ystod gwyliau pan y Llenwir cyfeiriad yswirio. 

• Yr uchafswm sy'n daladwy yw £150 yn ystod y cyfnod o 
yswiriant. 
• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 
• Colled neu ddifrod gan tân achosir gan scorching heb tân 
yn cynnau mewn gwirionedd. 
• Colled neu ddifrod gan fwg a achosir gan mwrllwch, 
gweithrediadau amaethyddol neu ddiwydiannol neu unrhyw 
beth sydd yn digwydd yn raddol. 
• Colled neu ddifrod gan stormydd neu lifogydd a achosir gan 
leithder neu anwedd. 
• Colled neu ddifrod gan stormydd neu lifogydd i lensys 
gadael yn agored. 
• Unrhyw ladrad nid adroddwyd i'r heddlu o fewn 24 awr ar ôl 
y digwyddiad ac yn cael eu cofnodi fel lladrad a dyrannu Rhif 
cyfeirnod trosedd. 

 
CYMERADWYAETH 10A: COSTAU LLETY BRYS 

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Os na ellir byw eich cyfeiriad wedi'i yswirio o ganlyniad 

i ddigwyddiad wedi'i yswirio o dan ADRAN 1: Eiddo 
personol o fewn y cyfeiriad yswiriedig, byddwn yn talu i 
chi hyd at y swm a ddangosir yn eich atodlen i gyfrannu 
at y costau yr ydych yn eu talu am lety brys. 

• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 
• Nodi unrhyw swm uwchben y swm sydd wedi'i yswirio 
ar eich amserlen ar gyfer Costau Llety Argyfwng. 
• Unrhyw hawliad lle mae'r llety / llety yn eiddo i'ch coleg 
/ prifysgol. 

• Unrhyw hawliad ac nid yw o ganlyniad i ddigwyddiad 
yswirio o dan ADRAN 1: eiddo personol o fewn y 
cyfeiriad yswirio. 

 
 
CYMERADWYAETH 11A: LWFANS DILLAD BRYS 

HYN A GWMPESIR BETH NAD YDYW 

Os na ellir byw eich cyfeiriad yswiriedig o ganlyniad i 

ddigwyddiad wedi'i yswirio o dan ADRAN 1: Eiddo 
Personol o fewn y cyfeiriad yswiriedig, byddwn yn talu i 
chi hyd at y swm a ddangosir yn eich atodlen i dalu am 
brynu dillad brys i chi. 

• Y swm dros ben a ddangosir yn yr Atodlen eich. 
• Nodi unrhyw swm uwchben y swm sydd wedi'i yswirio 
ar eich amserlen ar gyfer Lwfans Dillad Brys. 

• Unrhyw hawliad nad yw o ganlyniad i ddigwyddiad wedi'i 
yswirio o dan ADRAN 1: Eiddo personol o fewn y 
cyfeiriad yswiriedig. 

 
 
GADW MEWN CYSYLLTIAD 
Gallwch gadw hyd at ein newyddion diweddaraf, cynigion a cynhyrchion newydd gan cover4insurance dilyn: 

 
www.facebook.com/cover4insurance 

 
 
www.twitter.com/cover4insurance 

 
Lawrlwytho yr app Cover4Insurance ar: 

 

http://www.facebook.com/cover4insurance
www.twitter.com/cover4insurance
https://itunes.apple.com/gb/app/cover4-insurance/id1125938564
https://itunes.apple.com/gb/app/cover4-insurance/id1125938564

