GWASANAETH CYMHORTHION SYMUDEDD
CONTRACTAU AC OFFER RHAGLEN GYMORTH
TELERAU AC AMODAU'R BENTHYCIAD
Mae'r Cytundeb hwn yn gosod telerau'r benthyciad ar gyfer yr offer cymhorthion symudedd a
ddisgrifir yn y ffurflen Cadarnhau Benthyciad gan Gymdeithas y Groes Goch Brydeinig (y
cyfeirir ati yn y Cytundeb hwn fel BRC), corfforaeth Siarter Frenhinol sydd wedi'i chofrestru
yng Nghymru a Lloegr gyda'r rhif cofrestredig RC000070 ac elusen gofrestredig (rhif 220949
yng Nghymru a Lloegr a rhif SCO37738 yn yr Alban) ac y mae ei phencadlys cenedlaethol
yn 44 Moorfields, Llundain EC2Y 9AL. Mae cyfeiriadau at "Chi" neu "Eich" yn cyfeirio at
dderbynnydd yr Offer ac unrhyw berson sy'n archebu ar eu rhan (lle bo hynny'n berthnasol).
Darllenwch y Telerau Benthyciad Offer hyn yn ofalus cyn cytuno i fenthyg yr Offer.
Gellir archebu dros y ffôn, yn bersonol neu ar-lein. Pan fydd archeb yn cael ei
chadarnhau, Rydych yn cadarnhau Eich bod wedi darllen a chytuno i'r Telerau
Benthyciad Offer hyn.
1. Cyflenwi Offer
1.1 Mae'r Offer yn parhau i fod yn eiddo i BRC ac fe'i cyflenwir ar sail tymor byr fel y
cytunwyd gyda BRC ar ddechrau'r cyfnod benthyca ond nid am gyfanswm cyfnod sy'n fwy
na 12 wythnos oni chytunir fel arall gyda BRC ("Cyfnod Benthyciad").
1.2 Rydych yn gyfrifol am yr Offer Drwy gydol y Cyfnod Benthyciad ac mae'r risg o golli,
dwyn, difrodi neu ddinistrio'r Offer yn pasio i Chi cyn gynted ag y byddwch yn derbyn yr
Offer.
1.3 Pe bai nam yn yr Offer yn cael ei nodi, rhaid i chi hysbysu Swyddfa Weinyddol Hyb BRC
ar unwaith drwy ffonio 0300 456 1914, fel y gall BRC gymryd camau priodol i atgyweirio neu
amnewid yr Offer.
1.4 Byddwch yn cadw'r Offer mewn amgylchedd addas a diogel tra bydd yn eich meddiant a
Byddwch yn cynnal a chadw'r offer yn yr un cyflwr gweithredu da ag yr oedd ar yr adeg y
cafodd ei anfon atoch Chi neu pan wnaethoch ei gasglu gan BRC.
1.5 Rhaid i chi wirio bod yr Offer mewn cyflwr gweithio da a diogel bob tro cyn i Chi neu'r
defnyddiwr ei ddefnyddio.
1.6 Rhaid defnyddio'r offer a ddarperir yn unol â'r cyfarwyddiadau, yr arddangosiadau a'r
arweiniad a roddwyd gan BRC ar adeg eu hanfon/casglu.
1.7 Mae’n bosib y bydd angen i BRC gysylltu â chi yn ystod y Cyfnod Benthyciad (er
enghraifft, os rhoddir rhybudd galw cynnyrch yn ôl). Rhaid i chi ymateb yn brydlon a heb
oedi i unrhyw gais gan BRC i ddychwelyd yr Offer.
1.8 Rhaid i chi hysbysu BRC ar unwaith am unrhyw newid i'ch manylion cyswllt.
1.9 Mae'r Cytundeb hwn yn bersonol i Chi ac ni chaniateir i chi aseinio na throsglwyddo
unrhyw un o'ch Hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn i unrhyw drydydd
parti heb gydsyniad ysgrifenedig blaenorol BRC.
1.10 Rydych yn cadarnhau bod defnyddiwr yr Offer o dan y terfyn uchder a phwysau uchaf
ar gyfer yr Offer a ddarperir, fel y gofynnir amdano wrth ei anfon/casglu.
1.11 Gall BRC derfynu'r Cytundeb hwn ar unwaith os ydych yn torri ei delerau yn sylweddol
ac, ar ôl derbyn rhybudd gan BRC, wedi methu â datrys y toriad hwnnw cyn pen 14 diwrnod
calendr.
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2. Cymhwysedd ar gyfer Benthyciad Offer
2.1 Mae’n bosib y byddwch yn gymwys i gael benthyciad o Offer o dan y Cytundeb hwn: (a)
oherwydd bod y gwasanaeth yn cael ei ariannu neu ei ariannu'n rhannol gan gorff comisiynu
a'ch bod yn cwrdd â'u meini prawf cymhwysedd; neu (b) lle Rydych wedi cysylltu â ni
ynghylch Eich sefyllfa ariannol ac wedi cael rhif awdurdodi Rhaglen Gymorth.
2.2 Pan fyddwch yn gymwys i gael benthyciad Offer o dan 2.1(b) uchod, rhaid cyflwyno rhif
awdurdodi dilys/presennol i BRC cyn i'r Offer gael ei gyflenwi i Chi.
3. Dosbarthu Offer
3.1 Gallwch gasglu'r Offer yn bersonol o allfa neu gangen BRC yn ystod oriau agor a
hysbysebir yn unig. Bernir bod y dosbarthu’n gyflawn unwaith y byddwch wedi cymryd
meddiant o'r Offer ac wedi cytuno i delerau'r Cytundeb hwn.
3.2 Yn amodol ar drefniant ychwanegol, ac ar gyfer talu ffi, gallwch drefnu bod yr Offer yn
cael ei anfon i'ch cartref lle mae hwn ar gael. O dan y trefniadau hyn, bernir bod y dosbarthu
wedi'i gwblhau unwaith y byddwch wedi derbyn meddiant o'r Offer yn y cyfeiriad anfon.
3.3 Pan fyddwch yn trefnu i drydydd parti gasglu'r Offer ar eich rhan, Chi sy'n gyfrifol am
unrhyw ddifrod i'r Offer gan y trydydd parti neu unrhyw fethiant i'w gyflenwi gan y trydydd
parti. Bernir bod y dosbarthu wedi'i gwblhau pan fydd y trydydd parti wedi cymryd meddiant
o'r Offer.
4. Dychwelyd Offer
4.1 Rhaid dychwelyd yr Offer naill ai i allfa neu gangen BRC ac i feddiant cynrychiolydd BRC
yn ystod yr oriau agor a hysbysebir gan allfa/cangen neu i'r gwasanaeth cludo/dosbarthu a
gymeradwywyd gan BRC (o dan opsiynau dosbarthu cartref ar wahân).
4.2 Pe byddech yn dewis dychwelyd yr Offer gan wasanaeth cludo/dosbarthu heb ei
gymeradwyo, yna ni fydd unrhyw ddychweliad yn gyflawn nes bod cynrychiolydd BRC wedi
derbyn yr Offer mewn allfa neu gangen BRC yn ystod yr oriau agor a hysbysebir . Mewn
achosion o'r fath, Rydych yn cadw atebolrwydd am gludo'r Offer yn ddiogel a gallai godi
taliadau os eir y tu hwnt i'r Cyfnod Benthyciad y cytunwyd arno.
4.3 Rhaid dychwelyd yr Offer i BRC mewn cyflwr da erbyn diwedd y Cyfnod Benthyciad y
cytunwyd arno neu cyn hynny.
4.4 Mae BRC yn cadw’r hawl i godi tâl arnoch chi am unrhyw addasiadau diawdurdod i’r
Offer, unrhyw rannau neu atgyweiriadau coll sy’n ofynnol i’r Offer yr ystyrir eu bod wedi’u
hachosi gan ddiofalwch neu y tu allan i’r ‘traul’ disgwyliedig drwy ddefnydd arferol.
Dychwelyd Cadeiriau Olwyn i'w Gwasanaethu
4.5 Yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, rhaid i BRC wasanaethu unrhyw gadair olwyn
a gyflenwir i Chi o dan y Telerau Benthyciad Offer hwn (“Cadair Olwyn”) ddim hwyrach na 12
wythnos o ddyddiad ei ddanfon i Chi yn unol â chymal 3 uchod (“Dyddiad Dosbarthu”).
4.6 Rhaid i chi ddychwelyd y Gadair Olwyn i BRC heb fod yn hwyrach na 12 wythnos o'i
Dyddiad Cyflenwi (“Dyddiad Cyflenwi Gwasanaeth”).
4.7 Mae cymalau 4.1 i 4.4 yn berthnasol mewn perthynas â dychwelyd y Gadair Olwyn.
4.8 Mae unrhyw fethiant gennych chi i ddychwelyd y Gadair Olwyn yn unol â'r cymal 4 hwn
cyn y Dyddiad Cyflenwi Gwasanaeth yn torri amodau telerau'r Cytundeb hwn ac mae gan
BRC hawl i derfynu'r Cytundeb hwn ar unwaith heb rybudd pellach a mynnu eich bod yn
dychwelyd y Gadair Olwyn ar unwaith.
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4.9 I'r graddau a ganiateir yn ôl y gyfraith, nid yw BRC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac
atebolrwydd am unrhyw golledion, iawndal, costau a threuliau a ddioddefwyd neu a dynnwyd
gennych chi neu unrhyw drydydd parti mewn cysylltiad â'ch cadair olwyn neu sy'n
gysylltiedig â hi ar ôl y Dyddiad Cyflenwi Gwasanaeth.
5. Costau Benthyciad
5.1 Mae'r Offer wedi'i roi i Chi ar Fenthyciad yn rhad ac am ddim (ac eithrio fel y darperir yn
wahanol yn y Cytundeb hwn) ond byddwn yn gofyn i chi am rodd wirfoddol i'n helpu i dalu
cost rhedeg y gwasanaeth. Pan roddir rhodd o'r fath, mae'r partïon yn cydnabod ac yn
cytuno nad yw'r rhodd yn daliad am yr Offer nac yn amodol ar ddarparu'r Offer.
5.2 Lle na ddychwelwyd Offer cyn pen 14 diwrnod calendr o ddiwedd y Cyfnod Benthyciad y
cytunwyd arno, rydych yn atebol am gost amnewid lawn yr Offer.
6. Sut y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth
Bydd BRC yn defnyddio Eich data personol i gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb
hwn ac i gysylltu â Chi i drafod y Cytundeb hwn a/neu'r Offer. Yn ogystal, byddwn yn
defnyddio Eich data ar ffurf anhysbys i'n helpu i ddeall anghenion ein cwsmeriaid yn well a
datblygu gwelliannau i'n gwasanaeth. Bydd ein holl ddefnydd o'ch data yn unol â Hysbysiad
Preifatrwydd BRC https://www.redcross.org.uk/privacy. Ni fyddwn yn defnyddio Eich data
personol at unrhyw ddibenion marchnata uniongyrchol oni bai bod gennym Eich caniatâd.
7. Gallu
Lle Rydych yn gosod gorchymyn ar ran unigolyn arall oherwydd nad oes gan dderbynnydd
yr Offer y gallu i roi'r archeb ar ei ran ei hun, byddwch yn sicrhau bod derbynnydd yr Offer yn
cydymffurfio â thelerau'r Cytundeb hwn.
8. Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth
Mae'r telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a gallwch ddod ag achos
cyfreithiol mewn perthynas â'r Offer yn llysoedd Lloegr. Os ydych yn byw yn yr Alban
gallwch ddod ag achos cyfreithiol mewn perthynas â'r Offer naill ai yn llysoedd yr Alban neu
yn Lloegr. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon gallwch ddod ag achos cyfreithiol mewn
perthynas â'r Offer naill ai yn llysoedd Gogledd Iwerddon neu lysoedd Lloegr.
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