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Diogelwch 
eich arian 
rhag twyllwr.

Byddwn yn eich helpu i gadw eich gweithgarwch bancio 

dros y we ac ar ddyfeisiau symudol yn ddiogel.



Mynd ar-lein – boed hynny drwy wefannau neu apiau banciau 

– yw un o hoff ddulliau’r DU o fancio, sy’n cynnig llawer o 

fanteision dros fancio mewn cangen, gan gynnwys gweld eich 

cyfrif, gwneud taliadau a throsglwyddo arian ar unwaith. 

A yw bancio dros y we yn ddiogel?

I fanciau, mae eich diogelwch chi a’u diogelwch nhw yn 

flaenoriaeth, sy’n golygu eu bod yn buddsoddi symiau 

sylweddol er mwyn gwneud eich profiad bancio ar-lein yn 

ddiogel. Fodd bynnag, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich 

bod yn defnyddio cyfleusterau bancio ar-lein a symudol yn 

ddiogel ac yn gyfrifol er mwyn diogelu eich hun a’ch arian.  

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer defnyddio 
cyfl eusterau bancio ar-lein a symudol yn ddiogel

•  Diogelwch gyfrifi aduron, ff onau clyfar a 

llechi â PIN er mwyn sicrhau mai dim ond chi 
a all eu defnyddio. 

•  Dylech greu cyfrineiriau bancio cryf, eu 

diogelu’n ofalus, peidio â’u datgelu i neb 
a gwneud yn siŵr eich bod yn defnyddio 
cyfrinair gwahanol ar gyfer pob cyfrif ar-lein.

•  Os ydych wedi bod yn defnyddio’r un 
manylion mewngofnodi ar gyfer eich 
gweithgarwch bancio ag ar gyfer cyfrifon 
eraill, newidiwch bob un ohonynt er mwyn 
sicrhau eu bod yn unigryw rhag ofn y caiff  
un o’ch cyfrifon eu hacio a’ch manylion 
mewngofnodi eu datgelu.

•  Dylech bob amser ddefnyddio proses 

ddilysu dau ff actor (2FA/MFA) pan ofynnir i 
chi wneud hynny. Mae hyn bellach yn broses 
ofynnol yn achos y mwyafrif o fanciau.

•  Diweddarwch apiau bancio ac apiau eraill 
– a systemau gweithredu dyfeisiau – yn 

rheolaidd. Neu’n well byth, dylech eu gosod 
i gael eu diweddaru’n awtomatig

•  Cofi wch allgofnodi o wefannau neu apiau 

bancio pan fyddwch wedi gorff en eu 
defnyddio. 

•  Gwnewch yn siŵr bod unrhyw rwydwaith 

Wi-Fi rydych yn ei ddefnyddio ar gyfer 
bancio ar-lein yn ddiogel. Os byddwch ar 
grwydr ac yn defnyddio llecynnau Wi-Fi

cyhoeddus, mae’n well aros nes i chi 
gyrraedd adref cyn gwneud unrhyw 
beth cyfrinachol. 

•  Dim ond o storfa apiau awdurdodedig 

eich dyfais y dylech lawrlwytho apiau 
bancio ac apiau eraill, a hynny ar ôl darllen 
adolygiadau ac argymhellion. Gallai apiau 
a gaiff  eu lawrlwytho o rywle arall fod yn 
dwyllodrus.

•  Lawrlwythwch a defnyddiwch ap 

diogelwch ar y rhyngrwyd ag enw da ar 
gyfrifi aduron a dyfeisiau symudol, gan 
gynnwys ff onau a llechi Apple.

•  Dewiswch yr opsiwn i neges destun gael 

ei hanfon bob tro y gwneir trafodiad ar 
eich cyfrif. 

•  Gwyliwch rhag negeseuon e-bost, 

negeseuon testun neu alwadau ff ôn 

digymell gan “eich banc” neu’r “heddlu” 
yn eich rhybuddio am broblem gyda’ch 
cyfrif neu’n gofyn am fanylion cyfrinachol, 
oherwydd gallent 
fod yn sgam. Os 
bydd gennych 
unrhyw amheuon, 
ff oniwch eich banc 
gan ddefnyddio’r 
rhif y gwyddoch ei 
fod yn ddilys.

#SafeOnlineBanking

I gael cyngor ymarferol a diduedd am ddim ar fancio ar-lein diogel – a phopeth 

arall rydych yn ei wneud ar-lein – ewch i  www.getsafeonline.org

Os bydd rhywun wedi’ch twyllo neu 

wedi ceisio eich twyllo, cysylltwch 

â’ch banc ar unwaith a rhowch 

wybod i Action Fraud drwy ff onio 

0300 123 1040 neu drwy fynd i 

www.actionfraud.police.uk



www.getsafeonline.org

Get Safe Online

Get Safe Online yw’r ffynhonnell fwyaf blaenllaw 
o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch ar-lein 
yn y DU, i’r cyhoedd a busnesau bach. Mae’n 
bartneriaeth nid er elw rhwng y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat sydd wedi’i 
chefnogi gan nifer o adrannau’r llywodraeth, 
asiantaethau gorfodi’r gyfraith a sefydliadau 
blaenllaw ym maes diogelwch y rhyngrwyd, 
bancio a manwerthu. 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor 
diduedd arbenigol sy’n hawdd ei ddilyn 
ar ddiogelu eich hun, eich teulu, 
eich arian, eich dyfeisiau a’ch gweithlu, 
ewch i www.getsafeonline.org

Os byddwch yn credu bod sgamiwr wedi eich 
twyllo, rhowch wybod i Action Fraud, sef 
canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi 
gwybod am dwyll a seiberdroseddu, drwy 
ffonio 0300 123 20 40 neu drwy fynd i’r wefan 
www.actionfraud.police.uk/welsh

Yn yr Alban, ffoniwch 101.
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