Tystysgrif Yswiriant
Prifysgol Aberystwyth

Rhif y polisi HH1066
19th Medi 2019 tan 18th Medi 2020
Raid i chi, bob amser, gymryd camau i atal damweiniau, colledion a difrod

Y Prif Fanteision - Beth sy’n cael ei yswirio?
Y tu mewn i’ch ystafell, mae eich eitemau wedi eu hyswirio rhag tan, llifogydd, lladradau, difrod
damweiniol a cholled hyd at y symiau a ganlyn
Yswiriant ar gyfer Cynnwys

Uchafswm

Tyswiriant Holl Gynnwys Ystafell Myfyriwr

Digyfyngiad

Yswiriant Cynnwys Ystafell Myfyriwr Anabl

Digyfyngiad

Uchafswm Eitemau Unigol (oni nodir yn wahanol)

£1,500

Cyfarpar Cyfrifiadur Bwrdd Gwaith

£2,500

Gliniaduron, Tabledi a Chyfarpar Batri eraill

£2,500

Ategolion Cyfrifiadur

£150

Ffonau Symudol a Ffonau Clyfar *

£750

Cyfarpar sain, chwaraewyr DVD a fideo, consolau cyfrifiadur, gyriannau caled a
chyfryngau cludo data eraill

£1,500

Gemau cyfrifiadur, CDs, DVDs, fideos a recordiau

£600

Cyfarpar Ffotograffig

£1,000

Cyfarpar Chwaraeon

£1,000

Offerynnau Cerdd

£1,250

Dillad (uchafswm dillad unigol)

£350

Pethau gwerthfawr gan gynnwys gemwaith ac oriorau

£1,250

Arian Personol*

£100

Twyll Cerdyn Credyd/Debyd*

£500

Eiddo Prifysgol ar Fenthyg

£750

Llyfrau llyfrgell

£750

Nwyddau Cartref Rhent

£1,250

Lensys Cyffwrdd (uchafswm o 2 hawliad y flwyddyn

£150

Y Prif Eithriadau - Beth sydd heb ei yswirio?
• Unrhyw eitemau eraill y tu allan i’ch
ystafell gan gynnwys; gliniaduron,
tabledi, ffonau symudol ac offerynnau
cerdd.
• Beics

• Mae yswiriant rhag lladradau yn
gyfyngedig dim ond i ladradau yn dilyn
mynediad trwy rym a thrais
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Buddion Ychwanegol

Terfyn

Cynnwys myfyriwr yn cael ei ddwyn ac yntau’n teithio’n uniongyrchol rhwng y Brifysgol/
Coleg a’i gartref parhaol ar ddechrau neu ar ddiwedd y tymor (£500 y bag )

£7,000

Cynnwys yn cael ei ddwyn o gerbyd wedi ei awdurdodi ar Gampws y Brifysgol (Ac
eithrio gliniaduron)

£7,000

Eitemau wedi eu dwyn o ardaloedd storio pwrpasol y Brifysgolyn oystod gwyliau yn
dilyn mynediad rym thrais

£7,000

Colled, Difrod a Lladrad o ardaloedd cymunedol Neuaddau Preswyl heb fynediad trwy
rym neu drais

£10,000

CYswiriant yn adeiladau’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr (Lladrad yn dilyn mynediad trwy
rym a thrais.)

£500

Eitemau wedi eu dwyn o unrhyw eiddo arall nad yw’n rhan o delerau’r polisi (yn dilyn
mynediad trwy rym a t hrais)

£500

Difrod i ddillad yn sgil cyfarpar golchi dillad diffygiol

£300

Bwyd wedi difetha (colli bwyd o’r oergell/rhewgell)

£75

Ailosod cloeon ac allweddi (yn dilyn difrod o ganlyniad i ladrad)

£350

Yswiriant Damweiniau Personol

£50,000

Anabledd Llwyr Parhaol o ganlyniad i ddamwain

£50,000

Marwolaeth ddamweiniol Rhiant neu Warcheidwad gan gynnwys salwch a diswyddiad
heb eu rhagweld

£5,000

Rhwymedigaethau

Terfyn

Yswiriant Atebolrwydd Tenantiaid

£5,000

Difrod i Gyfarpar Gwasanaeth Cyhoeddus (mesuryddion dŵr, trydan, nwy)

£150

Atebolrwydd Personol

£1m

Tâl Atodol
((y swm cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei dalu am unrhyw hawliad a phob hawliad):

Terfyn

Cynnwys Ystafell

£25

Gliniaduron, Tabledi a Ffonau Symudol

£25

Arian a Chardiau Credyd

£25

Bwyd wedi ei Rewi

£10

Atebolrwydd a Buddion Damweiniau Personol

£25

Sut mae hawlio
Ewch i: endsleigh.co.uk/claim-centre i gofrestru eich hawliad ar-lein. Ffoniwch 0800 923 4042.
I weld holl fanylion ein polisi ac i ehangu eich yswiriant
Ewch i: endsleigh.co.uk/reviewcover
Ffoniwch : 0330 3030 280.
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⊲⊲

Gwybodaeth am Ein Gwasanaethau

⊲⊲

Nid yw’n cynnwys y telerau ac amodau yn llawn, ond mae modd dod o hyd i’r rheini yng ngeiriad eich polisi.
Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen yr adrannau ar y prif eithriadau, y prif gyfyngiadau ac unrhyw delerau
ychwanegol sy’n berthnasol i’ch polisi.

⊲⊲

Ni fydd unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei darparu i chi yn cynnwys cyngor nac argymhelliad personol ac rydych
yn cytuno i wneud eich penderfyniad eich hun ynghylch sut y byddwch yn bwrw ymlaen. Rydym yn gweithio
gydag yswiriwr unigol i ddarparu eich yswiriant.

⊲⊲

Nod yr yswiriant hwn yw diwallu anghenion y rheini sydd am ddiogelu eitemau personol myfyrwyr sy’n byw
mewn llety prifysgol neu lety sy’n cael ei rentu’n breifat yn ystod y tymor. Yn yr un modd ag unrhyw yswiriant, nid
yw’n yswirio pob sefyllfa, felly gwiriwch beth sy’n cael ei yswirio a beth sydd ddim yn cael ei yswirio gan y polisi i
wneud yn siŵr ei fod yn diwallu eich anghenion.

⊲⊲

Caiff yr yswiriant hwn ei drefnu gan Endsleigh Insurance Services Ltd sydd wedi cofrestru yn Lloegr (Rhif
Cofrestru 856706). Mae Endsleigh Insurance Services Limited yn gyfryngwr yswiriant sy’n gweithredu ar ran yr
yswiriwr.

⊲⊲

Rydym wedi ein hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac yn cael ein rheoleiddio ganddo. Ein rhif ar
y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol yw 304295. Gallwch wirio hwn ar y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol drwy fynd
i wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol https://register.fca.org.uk. Mae ein prif safle busnes yn Shurdington
Road, Cheltenham, GL51 4UE. Mae Endsleigh Insurance Services Limited yn eiddo i Endsleigh Limited sy’n aelod
o’r grŵp cwmnïau A-Plan. Mae gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (y Deyrnas Unedig) fuddiant yn Endsleigh
Limited hefyd.

⊲⊲

Mae eich Yswiriant Llety Bloc Endsleigh wedi ei yswirio gan Zurich Insurance plc. Zurich House, Ballsbridge
Park, Dulyn 4, Iwerddon. Mae Zurich Insurance plc wedi ei awdurdodi gan Fanc Canolog Iwerddon ac yn cael ei
awdurdodi a’i reoleiddio’n gyfyngedig gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Mae manylion am y graddau y mae
Zurich Insurance plc yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gael gennym ni dim ond i chi
ofyn. Rhif Cofrestru’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol 203093.
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