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Y benthyciad lleiaf yw £50 (ar ôl talu'r blaendal). Gall hyn fod i brynu un peth neu grŵp o bethau lle
mae'r gwerth cyfunol yn £55 neu ragor.
10. A gaf ddefnyddio Cynllun Casglu i brynu gwaith sy'n costio rhagor na £5,000?
Cewch - gall y benthyciad fynd tuag at dalu am celfwaith sy'n costio rhagor na £5,000 cyn belled ag
y gellwch dalu'r gweddill mewn arian parod neu â cherdyn credyd/debyd. Ni chewch ymgeisio am
sawl benthyciad i dalu am gost un darn o waith.
11. A gaf ddefnyddio'r cynllun fwy nag unwaith?
Cewch – nid oes mwyafswm ar y nifer o weithiau y gellwch ddefnyddio'r cynllun. Ond ni chewch
fenthyg fwy na'ch mwyafswm personol sef £5,000.
12. Beth sy'n digwydd os bydd fy nghais am fenthyciad yn aflwyddiannus?
Gall Cyngor Celfyddydau Cymru wrthod cais am gredyd am nifer o resymau. Os digwydd hyn,
cysylltwn â chi gydag esboniad am y penderfyniad.
13. A oes arnaf angen talu blaendal?
Oes – bydd yn rhaid i'r prynwr dalu lleiafswm o flaendal o 10% yn uniongyrchol i'r oriel gyda phob
benthyciad.
14. Pryd y bydd yn rhaid imi wneud fy nhaliad cyntaf?
Fel arfer tynnir eich taliad cyntaf o'ch cyfrif tua phedair wythnos ar ôl y dyddiad y llofnodasoch y
cytundeb. Cewch lythyr oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n cadarnhau'r dyddiad.
15. A gaf newid dyddiad y debyd uniongyrchol misol?
Cewch – ond bydd yn rhaid ichi ddewis rhwng y 7fed neu'r 21ain o'r mis. Gellwch newid eich dewis
gwreiddiol drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390 neu drwy e-bost:
cyllid@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
16. A oes unrhyw ffioedd os penderfynaf dalu'r benthyciad yn ôl yn gynnar?
Nac oes – nid ydym yn codi am dalu benthyciadau'n ôl yn gynnar. Gellwch drefnu talu eich
benthyciad yn ôl yn gynnar drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390 neu
drwy e-bost: cyllid@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

