
W

AROS
Gallai aros a meddwl am eiliad 

cyn rhoi eich arian neu’ch manylion 
eich cadw chi’n ddiogel.



W

HER
Allai hyn fod yn ffug? Mae’n iawn gwrthod neu 

anwybyddu unrhyw geisiadau. 
Dim ond troseddwyr fydd yn ceisio eich rhuthro 

neu eich cynhyrfu.



W

DIOGELU
Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydyc 

 chi’n meddwl fod rhywun wedi eich sgamio 
a rhowch wybod i “Action Fraud”.



Mae troseddwyr yn arbenigwyr ar ddynwared 
pobl, sefydliadau a’r heddlu.

Maent yn treulio oriau yn ymchwilio eich 
manylion ar gyfer eu sgamiau, gan obeithio 
y byddwch yn colli ffocws am eiliad.

takefive-stopfraud.org.uk
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