Os ydych chi'n cyrraedd y meini prawf a bod Tai Teg yn eich cofrestru, fyddwch wedyn yn cael
datgan diddordeb am eiddo penodol. Fydd Tai Teg wedyn yn eich gwahodd i gyflwyno’r
wybodaeth ganlynol:Prynu eiddo •

os yw ymgeiswyr am gael eu hystyried ar gyfer eiddo i'w prynu bydd angen i chwi
uwchlywtho’r dogfennau canlynol ar gyfer y prif ymgeisydd a chyd-ymgeisydd o fewn 10
diwrnod gwaith.

Prif Ymgeisydd & Cyd Ymgeisydd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mis llawn o gyfrifon banc diweddar (bob cyfrif sydd ganddoch)
3 mis o slipiau cyflog diweddar
Prawf o unrhyw incwm arall (Credyd treth neu lythyr hawl pensiwn preifat)
Prawf o gynilion (ISA, Bondiau a siars)
Prawf adnabod (e.e. passport/trwydded yrru)
Prawf preswylio
P60
Benthyciadau Banc (os yn berthnasol)
Cardiau Credyd (os yn berthnasol)
Cerdyn Credyd Siop (os yn berthnasol)
Cadarnhad o forgais mewn egwyddor (os yn prynu eiddo - nid oes angen y
ddogfen yma os yn rhentu)
Ffioedd Gofal plant (os yn berthnasol)

Os yn hunan cyflogedig:• Tystysgrif SA302 am y 3 mlynedd diwethaf

Rhentu Eiddo –

•

•

Os yw ymgeiswyr am gael eu hystyried ar gyfer eiddo adeiladu newydd i'w rhentu bydd gofyn iddynt
uwchlwytho’r dogfennau canlynol ar gyfer y prif ymgeisydd a'r cyd-ymgeisydd o fewn 5 diwrnod
gwaith.
Os yw'r eiddo yn un ail-osod yna rhaid i chi uwchlywtho’r dogfennau o fewn 48 awr.

Prif Ymgeisydd & Cyd Ymgeisydd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mis llawn o gyfrifon banc diweddar (bob cyfrif sydd ganddoch)
3 mis o slipiau cyflog diweddar
Prawf o unrhyw incwm arall (Credyd treth neu lythyr hawl pensiwn preifat)
Prawf o gynilion (ISA, Bondiau a siars)
Prawf adnabod (e.e. passport/trwydded yrru)
Prawf preswylio
P60
Benthyciadau Banc (os yn berthnasol)
Cardiau Credyd (os yn berthnasol)
Cerdyn Credyd Siop (os yn berthnasol)
Ffioedd Gofal plant (os yn berthnasol)

Os yn hunan cyflogedig:• Tystysgrif SA302 am y 3 mlynedd diwethaf

