FFURFLEN GAIS Micro fenthyciadau £1,000 - £25,000
ar gyfer busnesau sydd wedi bod yn masnachu ers 24 mis a mwy
CYFRINACHOL
Cwblhewch bob rhan yn llawn gan ddefnyddio PRIFLYTHRENNAU a thiciwch y blychau sy'n berthnasol.
Ar gyfer defnyddwyr Google Chrome a Firefox, lawrlwythwch PDF i'r bwrdd gwaith ac agorwch Adobe wrth gwblhau'r cais.
Dywedwch wrthym am eich busnes.
Enw'r busnes, (gan gynnwys enw masnachu a / neu enw
corfforaethol cofrestredig os yw'r rhain yn wahanol):

Cyfeiriad busnes (os yw'n wahanol i'r cyfeiriad cofrestredig):

Cod post

Dyddiad dechrau masnachu'r busnes
Rhif cofrestredig:
Rhif cof TAW. (os yn berthnasol):
Math o fusnes:
Cwmni cyfyngedig
Unig fasnachwr
Partneriaeth
PAC
Ffôn:

X
X
X
X

Rhowch ddisgrifiad byr o'r busnes:

Dywedwch wrthym am eich gofynion ariannu.
Faint o arian ydych chi'n gwneud cais amdano gan Fanc Datblygu Cymru?
Eich cyfnod buddsoddi dewisol (1-10 mlynedd):

£

Pwrpas y buddsoddiad:
Rhowch fanylion cyfanswm y cyllid o ffynonellau eraill ar gyfer y prosiect hwn
Ffynhonnell:

Swm £:

Ffynhonnell:

Swm £:

0

Cyfanswm cost y prosiect £
Atebwch y cwestiynau canlynol a chliciwch ar y blychau sy'n berthnasol.
A yw'r busnes wedi cysylltu gydag unrhyw fenthyciwr / benthycwyr eraill ar gyfer cyllid?
A wrthodwyd cyllid i’r busnes ar gyfer y prosiect hwn erioed? Os 'do', rhowch fanylion:
Ydy'r busnes erioed wedi cael unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol, p'un a gawsant eu bodloni neu
beidio? Os oes, rhowch fanylion y llys a'r cyfeirnod:
A oes gan y busnes unrhyw achos cyfreithiol neu gyflafareddu yn yr arfaeth neu dan fygythiad?
A oes gan y busnes unrhyw gredydwyr gor-ddyledus neu hwyr?
A yw eich TAW, treth a TWE wedi'u talu hyd yn hyn?
Beth yw eich dewis iaith?
Saesneg
X
Nifer Cyfredol y Gweithwyr Llawn Amser*
Nifer Cyfredol y Gweithwyr Rhan Amser** (wedi'u mynegi fel CLIA)

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Cymraeg

X
X
X

Na
Na
Na

X
X
X

X
X
X

Na
Na
Na

X
X
X
X

* Mae Gweithiwr Llawn Amser yn cael ei ddynodi fel rhywun sy'n gweithio 30 awr neu fwy bob wythnos ac fe ddylid eu nodi fel 1 Cyfwerth â Llawn Amser (CLlA) ** Dylai Gweithwyr
Rhan Amser gael eu nodi fel cyfran o 1 CLlA. Er enghraifft, dylai Gweithiwr rhan-amer sy’n gweithio 18 awr yr wythnos gael eu nodi fel 18/30 = 0.6 CLlA.

Nifer y Swyddi i'w Diogelu *** (a fynegir fel CLlA)
Nifer y Swyddi i'w Creu (wedi'u mynegi fel CLlA)
*** Mae swydd a ddiogelir yn swydd barhaol, gyflogedig sydd mewn perygl o gael ei cholli o fewn blwyddyn os na cheir y cyllid ariannu a ofynnir amdano.

Trosiant blynyddol eich busnes ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf:
Elw / colled blynyddol eich busnes ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf:
Cyfanswm mantolen eich busnes ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf:
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£
£
£
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Dylai pob cyfarwyddwr, cyfranddeiliad 25% + * a llofnodwyr awdurdodedig gwblhau'r rhannau canlynol o'r cais hwn i'n helpu i gydymffurfio
â'n gofynion diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid.*
Os yw dau neu fwy o bersonau cysylltiedig yn gyfranddalwyr sydd, gyda'i gilydd yn dal 25% + o'r cyfranddaliadau, dylent hwythau hefyd ddarparu
eu manylion. At y dibenion hyn, mae personau cysylltiedig yn golygu priod, partner sifil, brawd neu chwaer, rhiant neu neiniau a theidiau.
Os ydych chi'n cwblhau'r cais hwn ar ran unigolyn arall, rhaid i chi sicrhau eu bod yn ymwybodol y bydd BDC (10) Cyfyngedig yn defnyddio'r
wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i gynnal gwiriadau credyd gan ddefnyddio asiantaeth cyfeirio credyd ac yn unol â'r rhan ar Cadarnhad a
chytundebau ar dudalen 4.

Ymgeisydd Cyntaf: Llenwch y blychau priodol.

x

Cyfarwyddwr

x
x

Cyfranddeilydd 25%+

Llofnodwr awdurdodedig
Os ydych chi’n gyfranddeilydd 25% +,
dywedwch wrthym pa ganran sydd gennych:
Teitl:

Ail ymgeisydd: Llenwch y blychau priodol.

xx%

Enw(au) cyntaf

Enw(au) canol:

Enw(au) canol:

Cyfenw:

Cyfenw:
d

d m m y y

y

y

x
x

Cyfranddeilydd 25%+

Llofnodwr awdurdodedig
Os ydych chi’n gyfranddeilydd 25% +,
dywedwch wrthym pa ganran sydd gennych:
Teitl:

Dyddiad geni

x

Cyfarwyddwr

xx%

Enw(au) cyntaf

d

Dyddiad geni

d m m y y

y

y

Unrhyw enw arall yr ydych wedi bod, neu y’ch adnabyddir
wrtho:

Unrhyw enw arall yr ydych wedi bod, neu y’ch adnabyddir
wrtho:

Cyfeiriad preswyl presennol:

Cyfeiriad preswyl presennol:

Cod post:
Cyfnod yn y cyfeiriad hwn

Cod post:

Blynedd

Misoedd

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn

Blynedd

Misoedd

Os ydych chi wedi byw yn eich cartref presennol am lai na
thair blynedd, rhowch fanylion eich cartref blaenorol

Os ydych chi wedi byw yn eich cartref presennol am lai na
thair blynedd, rhowch fanylion eich cartref blaenorol

Cyfeiriad preswyl blaenorol:

Cyfeiriad preswyl blaenorol:

Cod post:
Cyfnod yn y cyfeiriad hwn

Blynedd

x

x

Misoedd

Cod post:
Cyfnod yn y cyfeiriad hwn

Blynedd

Rhif cyswllt sydd orau gennych:

Rhif cyswllt sydd orau gennych:

Ffôn symudol:

Ffôn symudol:

Cyfeiriad e-bost:

Cyfeiriad e-bost:

Perchennog cartref

x

x

Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes sydd wedi
methu?
Do
x Na

x
x

Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes sydd wedi
methu?
Do
x Na

Ydych chi erioed wedi cael eich diarddel fel cyfarwyddwr?
Do
Ydych chi wedi bod yn fethdalwr?

Do

x
x

Na
Na

A oes gennych chi unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol?
Oes

CODE

x

Na

x

Misoedd

Perchennog cartref
x Tenant
x
Ydych chi erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o'r blaen?
Do
x Na x

Tenant

Ydych chi erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o'r blaen?
Do
x Na

x

x
x
x

x

Ydych chi erioed wedi cael eich diarddel fel cyfarwyddwr?
Do
Ydych chi wedi bod yn fethdalwr?

Do

x
x

Na

x
x

Na

x

Na

A oes gennych chi unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol?
Oes

x

1
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Trydydd ymgeisydd: Llenwch y blychau priodol.

x

Cyfarwyddwr

Llofnodwr awdurdodedig
Os ydych chi’n gyfranddeilydd 25% +,
dywedwch wrthym pa ganran sydd gennych:
Teitl:

x
x

Cyfranddeilydd 25%+

Ymgeiswyr ychwanegol:
Rhowch enw, cyfeiriad e-bost a swydd ar gyfer unrhyw
ymgeiswyr eraill.

xx%

Enw(au) cyntaf:

Enw(au) canol:
Cyfenw:
d

Dyddiad geni

d m m y y

y

y

Unrhyw enw arall yr ydych wedi bod, neu y’ch adnabyddir
wrtho:
Cyfeiriad preswyl presennol:

Cod post:
Period at this address

Blynedd

Misoedd

Os ydych chi wedi byw yn eich cartref presennol am lai na thair
blynedd, rhowch fanylion eich cartref blaenorol
Cyfeiriad preswyl blaenorol:

Cod post:

Misoedd

x

Perchennog cartref
x Tenant
Ydych chi erioed wedi cysylltu â Banc Datblygu Cymru am
gyllid o'r blaen?
Do
x Na

x
x

Ydych chi erioed wedi bod yn rhan o fusnes sydd wedi
methu?
Do
x Na

x

Cyfnod yn y cyfeiriad hwn

Blynedd

x

Rhif cyswllt sydd orau gennych:
Ffôn symudol:
Cyfeiriad e-bost:

Ydych chi erioed wedi cael eich diarddel fel cyfarwyddwr?
Do
Ydych chi wedi bod yn fethdalwr?

Do

x
x

Na

x
x

Na

x

Na

A oes gennych chi unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol?
Do

x

Sut glywsoch chi am Fanc Datblygu Cymru?
Y wasg

x

Digwyddiad

Cynrychiolydd Banc Datblygu Cymru
Cynghorydd busnes
Cyswllt trwy e-bost
Gwefan BDC
CODE

x

Gwefan arall

x
x
x
x
x

Os wnaethoch chi glicio cynghorydd busnes, rhowch eu manylion isod:

Enw’r cynghorydd:
Cyfeiriad:
Cod post:

Ffôn:
1
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Cadarnhad a chytundebau
Os bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol a roddwch i ni yn cynnwys data personol categori arbennig, trwy ddarparu'r
wybodaeth hon rydych yn cydsynio i ni ei defnyddio wrth werthuso a rheoli unrhyw gyllid a ddarparwn yn barhaus.
Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus.
Y defnydd a wneir o’ch gwybodaeth
Mae hyn yn amlinellu sut y bydd Banc Datblygu Cymru a chwmnïau'r grwp a ddisgrifir ar y cyd fel ‘BDC’ yn defnyddio’r
wybodaeth a ddarperir i BDC yn y ffurflen gais hon.
■ Efallai y bydd BDC yn cael gwybodaeth amdanoch chi gan
asiantaethau cyfeirio credyd i helpu i wneud penderfyniadau ac
ar gyfer rheoli eich cyfrif, gan gynnwys eich perfformiad talu.
Bydd yr asiantaethau hyn yn darparu gwybodaeth berthnasol i
gredyd i BDC yn ogystal â gwybodaeth oddi ar y Gofrestr
Etholiadol a data arall a gedwir ar eich ffeil credyd.
■ Bydd yr asiantaethau'n cofnodi manylion unrhyw chwiliadau
p'un a yw'r cais hwn yn mynd rhagddo ai peidio, ac efallai y bydd
cwmnïau eraill yn gweld y chwiliadau hyn sy'n gwneud eu
hymholiadau credyd eu hunain amdanoch chi. Gall hyn effeithio
ar eich gallu i gael credyd mewn lleoedd eraill yn y dyfodol agos.
■ Mae’r canllawiau llawn ar yr hyn y mae BDC yn ei wneud a sut
y bydd BDC ac asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal
twyll yn defnyddio'ch gwybodaeth yn fanwl yn yr Hysbysiad
Gwybodaeth Asiantaeth Cyfeirio Credyd (a adwaenir yn aml fel
“CRAIN”) a gallwch ei weld yn y fan hon.
■ Efallai y bydd BDC yn defnyddio dulliau sgorio credyd i asesu
eich cais.
■ Bydd eich cais yn cael ei asesu trwy ddefnyddio cofnodion
asiantaeth cyfeirio credyd sy'n ymwneud ag unrhyw un y mae
gennych chi gysylltiad ariannol â hwy. Gellir defnyddio'r
wybodaeth hon hefyd ar gyfer olrhain dyledion yn ogystal â
chynnal rheolaeth barhaus o unrhyw arian a ddarperir gan BDC.
■ Efallai y bydd BDC yn rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau
cyfeirio credyd ynghylch sut rydych chi'n rheoli'ch cyfrif. Mae'r
wybodaeth hon ar gael i sefydliadau eraill (gan gynnwys
asiantaethau atal twyll a sefydliadau ariannol eraill) fel y gallant
wneud penderfyniadau amdanoch chi, eich cydweithwyr ac
aelodau'ch cartref.

Cadarnhad a chytundebau
Trwy gwblhau’r ffurflen gais hon rydw / rydym ni yn
cadarnhau’r hyn a ganlyn:
■ Yr wyf i/ydym ni yn tystio bod yr wybodaeth a roddir yn wir
a chywir.
■ Yr wyf i/ydym ni yn awdurdodi BDC i ofyn am chwiliadau
gan asiantaethau credyd i edrych ar wybodaeth sydd ar gael yn
gyhoeddus am y busnes a’r ymgeiswyr sy’n gysylltiedig gyda’r
busnes ar gyfer dibenion asesu credyd.
■ Yr wyf i / rydym ni yn awdurdodi BDC i gynnal ymchwiliadau
eraill sydd eu hangen i asesu’r cais hwn gan gynnwys
dadansoddiad ystadegol i brofi ad-daliad unrhyw gyllid a
ddarparwyd.
■ Yr wyf i / rydym ni yn cydnabod y gall BDC rannu
gwybodaeth amdanaf i / amdanom ni gyda thrydydd parti
megis asiantaethau cyfeirnod credyd, sefydliadau atal troseddu
ariannol, Llywodraeth Cymru ac asiantau cysylltiedig ar gyfer
asesu’r cais hwn, atal troseddu ariannol a rheolaeth barhaus
unrhyw gyllid a ddarparwyd neu unrhyw gyllid dilynol a
ddarperir.
■ Yr wyf i / rydym ni yn cytuno i’r wybodaeth a’r dogfennau
ategol a roddir gael eu defnyddio gan BDC i asesu’r cais hwn a
bod penderfyniad BDC yn derfynol.
■ Rwyf / Rydym yn cytuno y bydd gwybodaeth ffug neu
gamarweiniol yn arwain at wrthod y cais heb esboniad pellach.

■ Bydd BDC yn cadw unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i
reoli unrhyw gyllid a ddarperir a gellir ei rannu o fewn BDC a
chyda thrydydd parti i amddiffyn BDC a chwsmeriaid BDC rhag
twyll. Mae rhagor o fanylion am sut mae BDC yn defnyddio
gwybodaeth bersonol i'w chael yn ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan..
■ Er mwyn atal neu ganfod twyll, caiff yr wybodaeth a roddir
yn y ffurflen gais hon ei rhannu gydag asiantaethau atal twyll.
Mae felly’n hollbwysig eich bod yn rhoi gwybodaeth gywir i ni
bob amser.
■ Mae gennych wahanol hawliau mewn perthynas â'ch
gwybodaeth bersonol, gan gynnwys yr hawl i gael copïau o
unrhyw ddata personol a ddelir amdanoch chi gan BDC, ac i ofyn
i unrhyw anghywirdebau gael eu cywiro. Gellir dod o hyd i ragor
o wybodaeth am eich hawliau yn ein hysbysiad preifatrwydd - ar
gael ar ein gwefan.
■ Mae gan BDC yr hawl i ofyn am ragor o wybodaeth os yw’n
ofynnol.
DBW/W/11/03/2020

bancdatblygu.cymru

4

Banc Datblygu Cymru ccc yw cwmni daliannol y Grŵp sy'n masnachu fel Banc Datblygu Cymru. Mae'r Grŵp yn cynnwys nifer o
is-gwmnïau sydd wedi'u cofrestru gydag enwau gan gynnwys y llythrennau cychwynnol BDC. Mae Banc Datblygu Cymru yn
gwmni cyllid datblygu sy'n eiddo yn llwyr i Weinidogion Cymru ac nid yw'n cael ei Awdurdodi na'i Reoleiddio gan yr Awdurdod
Rheoleiddio Darbodus (ARhD) na'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA).
Mae gan Fanc Datblygu Cymru ccc dri is-gwmni sy'n cael eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan yr AYA. Sylwer nad yw Banc
Datblygu Cymru ccc nac unrhyw un o'i is-gwmnïau yn sefydliadau bancio ac nid ydynt yn gweithredu fel y cyfryw. Golyga hyn
nad oes unrhyw un o endidau’r grŵp yn gallu derbyn dyddodion gan y cyhoedd. Gellir dod o hyd i siart strwythur cyfreithiol
cyflawn ar gyfer Banc Datblygu Cymru ccc yn bancdatblygu.cymru
Wrth gyflwyno'r ffurflen hon rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall y Cadarnhad a chytundebau uchod a bod
y manylion yn y cais hwn yn gywir ac mae'r wybodaeth a ddarperir yn gywir.
ac mae'n cynnwys gwybodaeth bersonol ar gyfer

Mae'r cais hwn yn cael ei gwblhau gan:
Rhowch eich enw

1 Rhowch enw’r unigolyn

Ar gyfer:
Rhowch enw’r cwmni

3 Rhowch enw’r unigolyn

CANIATÂD Trwy dicio'r blwch neu'r blychau canlynol rydych chi'n cadarnhau:-

X
X

Fel yr ymgeisydd, rwy'n ymwybodol y bydd fy ngwybodaeth bersonol a roddaf i BDC yn cael ei defnyddio
yn unol â hysbysiad preifatrwydd BDC, gan gynnwys chwiliadau mewn asiantaethau cyfeirio credyd i wirio'r
manylion yn y cais hwn ac ar gyfer asesiadau credyd.
Mae'r unigolion eraill sy'n rhan o’r cais hwn hefyd yn ymwybodol y bydd BDC (10) Cyfyngedig yn defnyddio
eu gwybodaeth bersonol a ddarperir i chi i gynnal asesiad credyd gan ddefnyddio asiantaeth cyfeirio credyd
mewn perthynas â'r cais hwn.

Dydd:
Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau trwy e-bost fel atodiad at gwyb@bancdatblygu.cymru
gwyb@bancdatblygu.cymru

bancdatblygu.cymru

Mae BDC Buddsoddiadau (10) Cyf wedi' i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif 07986246.
Swyddfa gofrestredig: Uned J, Pentref Busnes Iâl, Ellice Way, Wrecsam, LL13 7YL
Mae BDC Buddsoddiadau (10) Cyf yn cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod
Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy'n ymwneud â chred.
Ar gael mewn fformatau eraill mewn Saesneg a Cymraeg.
Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda.
DBW/W/11/03/2020
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Gwybodaeth ychwanegol
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