
Cyfraddau

Dewis o Gyfrifon Cynilo
Effeithiol 1 Ebrill 2023 (v2)

NSBS (CL9) Account Rates v33.qxp_A5 Leaflet  06/04/2023  10:11 am  Page 2



Dewis o Gyfrifon Cynilo – 1 Ebrill 2023 (v2)

* Isafswm balans agor cyfrif yw’r lleiafswm y mae’n rhaid ei adneuo adeg agor y cyfrif.
** Isafswm balans gweithredu’r cyfrif yw’r lleiafswm y mae’n rhaid ei gynnal yn y cyfrif er mwyn ei gadw ar a

Enw’r Cyfrif Lleiafswm Balans Gweithredol**

Cynilwr Mynediad Ar Unwaith 
i Fusnes

£1

Cyfrif Busnes Hysbysiad 90 Diwrnod £1

Cyfrif Cyw Alarch/Swans Iau £1

Bondiau Cyfradd
Sefydlog/Amrywiol

O bryd i’w gilydd bydd y Gymdeithas yn cynnig bondiau cyfradd sefy
Cyfradd Sefydlog/Amrywiol cyfredol, gan gynn

Cyfraddau Llog ar gyfer Cyfrifon Cynilo nad ydynt ar gael bellach

Enw’r Cyfrif
Lleiafswm Balans

Agoriadol*
Lleiafswm Balans

Gweithredol**

Llog Blynyddol

GROS/CFG☨

Cynilwr Mynediad Ar Unwaith £1 £1 3.25%

Cynilwr Misol Rheolaidd £25 - £500
fesul mis calendr

£1 Gros = 3.75%
CFG = 3.81%

Cyfrif Hysbysiad 90 Diwrnod £1 £1 Gros = 3.30%
CFG = 3.35%

ISA Arian Parod  £1 £1 3.25% D

Cyfrif Cynilo Oedolyn Cyntaf 
(Ar gael i gwsmeriaid 18-40

oed yn unig) 
£1 £1 Gros = 3.40%

CFG = 3.43%

Cyfrif Cynilo Ieuenctid £1 £1 Gros = 4.00%
CFG = 4.04%

Junior ISA Arian Parod   £1 £1 4.00% D

Uchafswm y balans ar draws pob cyfrif a
ddelir gyda’r Gymdeithas yw £1m neu £85k ar
gyfer cwsmer unigol neu £170k ar gyfer
cwsmeriaid ar y cyd ble agorodd y cwsmer
gyfrif am y tro cyntaf gyda’r Gymdeithas ar
neu wedi 1 Mawrth, 2023. 

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd hawl gan
gwsmer(iaid) presennol, a agorodd gyfrif ar
28.02.23 neu cyn hynny, ac sy’n dal balans
cynilo cyfun dros £85k ar gyfer cwsmer unigol
neu £170k ar gyfer cwsmeriaid cyfun, i adneuo
rhagor o arian pan fydd eu balansau cyfunol
yn fwy na’r symiau hyn. 
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☨ I gael diffiniad o GROS/CFG gwelwch y dudalen cefn os gwelwch yn dda

Dim ond ar gyfer ymgeiswyr newydd sy’n byw
yng Nghymru neu aelodau presennol (sy’n
byw yn y Deyrnas Unedig) y mae ein
cynhyrchion cynilo ar gael.

Os na ddangosir enw eich cyfrif uchod, bydd y
gyfradd llog berthnasol yr un peth â’r Gyfrif
Cynilwr Mynediad Ar Unwaith.

adw ar agor.

Llog Blynyddol
Statws Treth

GROS/CFG☨

2.75% GROS

Gros = 2.80%
CFG = 2.83% GROS

Gros = 4.00%
CFG = 4.04% GROS

add sefydlog/amrywiol yn ddibynnol ar amodau’r farchnad. Gellir cael manylion llawn am y Bondiau
an gynnwys cyfraddau llog, ar ein gwefan neu drwy fynd i un o’n canghennau.

ol Statws
Treth

Trefniadau Codi Arian Mynediad

GROS Dim rhybudd na chosb
Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

GROS Dim rhybudd na chosb
Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

GROS Gellir tynnu arian ar ôl 90 diwrnod o rybudd heb golli llog.
Ni chaniateir mynediad cynt oni bai fod amodau eithriadol.

Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

Di-dreth Dim rhybudd na chosb
Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

GROS Gellir tynnu arian ar ôl 7 diwrnod o rybudd heb golli llog.
Ni chaniateir mynediad cynt oni bai fod amodau eithriadol.

Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

GROS Dim rhybudd na chosb
Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost

Di-dreth Ni chaniateir codi arian
Yn y gangen, drwy’r
post neu wrth ebost
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Mae’r CYFRADDAU LLOG hyn yn amrywio. Efallai y newidir hwn mewn ymateb i
newidiadau mewn amodau economaidd neu yn ôl y galw yn enw mantais ariannol a
rheolaeth ariannol ddoeth ar ran y Gymdeithas.

Os oes angen manylion y gyfradd llog a delir ar eich cyfrif ar hyn o bryd arnoch,
cysylltwch â’ch cangen lleol ble bydd staff yn falch o ddarparu’r wybodaeth i chi.

www.swansea-bs.co.uk

SBS (CL9 0423)

Caerfyrddin
13-14 Heol Awst, Caerfyrddin SA31 3AQ

01267 611950 | carmarthen@swansea-bs.co.uk

Y Bont-faen
75 Stryd Fawr, Y Bont-faen, CF71 7AF   

01446 506000 | cowbridge@swansea-bs.co.uk

Y Mwmbwls
496 Heol Mwmbwls, Abertawe SA3 4BX  

01792 739200 | mumbles@swansea-bs.co.uk

Abertawe
1-4 Stryd Portland, Abertawe, SA1 3DH 

01792 739100 | swansea@swansea-bs.co.uk

Awdurdodir Swansea Building Society gan yr Awdurdod Rheoleiddio Ariannol a’i reoleiddio gan yr Awdurdod
Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Ariannol. Rhif Cofrestr Gwasanaethau Ariannol: 206066

☨ GROS
Y gyfradd Gros yw’r gyfradd llog gytundebol
cyn tynnu treth incwm i ffwrdd.

☨ CFG
Mae CFG yn cynrychioli Cyfradd Gyfatebol
Flynyddol (Annual Equivalent Rate) ac mae’n
dangos beth fyddai’r gyfradd llog pe bai llog
yn cael ei dalu a’i ychwanegu bob blwyddyn.
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