Hướng dẫn mở tài khoản cá độ bóng
đá trên mạng- nhà cái Bong88
Cá cược bóng đá online ngày nay đã không còn xa lạ với mọi người. Tuy
nhiên còn rất nhiều người vẫn chưa biết làm thế nào để có thể mở tài khoản
cá độ bóng đá trên mạng. Bong88 sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết và dễ

hiểu nhất để có thể tham gia cược bóng đá online.

Cách mở tài khoản cá độ bóng đá trên mạng- nhà
cái Bong88
Bước đầu tiên bạn cần làm là thực hiện đăng ký tài khoản. Việc đăng ký hết
sức đơn giản, bạn có thể kích và nút “Đăng ký” tại nhà cái và điền vài thông
tin cơ bản. Bạn sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi đăng ký tài khoản
tại nhà cái online bong88
Những lưu ý khi nhập thông tin mở tài khoản:

Ở mục Email và số điện thoại, bạn nhập email và số điện thoại mình đang sử
dụng, để sau này có thể xác minh từ nhà cái. Ví dụ sau này bạn có quên mật
khẩu đăng nhập, thì có thể yêu cầu tạo lại mật khẩu qua email.

Mục tên đăng nhập và mật khẩu, bạn hãy đặt sao cho dễ nhớ nhất để quá
trình đăng nhập dễ dàng, một mẹo nhỏ là bạn có thể ghi chú lại vào điện
thoại của mình thông tin đăng nhập, nếu có quên cũng có thể lấy ra xem lại.

Mục họ và tên, mục này khá quan trọng, bạn phải ghi tên thật của mình, tên
này phải trùng với tên mà bạn đăng ký tài khoản ngân hàng, thì sau này mới
có thể rút tiền thắng cược được. Nếu điền sai thông tin họ và tên, nhà cái sẽ
không cho phép bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng mang tên khác với tên
đăng ký, bạn chú ý nhé.

Sau khi đã nhập đầy đủ và đúng thông tin, bạn nhấn vào nút “Xác nhận đăng
ký” thế là xong. Vô cùng đơn giản đúng không nào, chỉ vỏn vẹn trong vài phút
là bạn đã hoàn thành việc mở tài khoản cá cược bóng đá bong88, và có thể
tham gia chơi cá cược bóng đá, cũng như tất cả các trò chơi khác tại Bong88
như casino trực tuyến, slot game,… được rồi.

Cách nạp tiền vào tài khoản cá độ bóng đá Bong88
Bây giờ, để có thể đặt cược, bạn phải nạp tiền vào tài khoản vừa mới khởi
tạo. Bạn đừng lo phải nạp số tiền quá lớn, nhà cái quy định số tiền nạp tối
thiểu chỉ 100.000đ. Tất nhiên bạn cũng có thể nạp nhiều hơn, thậm chí lên cả
hàng trăm triệu, tuỳ vào mức độ bạn muốn tham gia.

Nhà cái hỗ trợ người chơi nạp tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng,
thẻ cào, thẻ game, ví điện tử…muốn nạp hình thức nào cũng được. Tuy
nhiên khuyên bạn nên nạp bằng chuyển khoản internet banking, vì phương
thức này vừa nhanh vừa tiện lợi. Số dư tài khoản của bạn được cập nhật
ngay lập tức, không cần phải chờ đợi xác nhận hay thông báo cho nhà cái.

Nếu bạn còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của
nhà cái, họ hoạt động 24/24, và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Bắt đầu tham gia cá cược online
Sau khi nạp tiền thành công. Bây giờ bạn đã có thể tham gia cược, lưu ý để
tham gia cược trò chơi nào, bạn sẽ chuyển quỹ về trò chơi đó. Vì trang web
nhà cái không chỉ có cá cược bóng đá, còn có rất nhiều trò chơi khác như
casino online, slot game, xổ số…

Để cá cược bóng đá, bạn truy cập vào mục trò chơi cược thể thao bong88.
Trong cược thể thao lại có thêm nhiều loại nữa, nhưng cơ bản điều giống
nhau, các hình thức cược và kèo đều tương tự, chỉ khác giao diện khi chơi.

Có hàng trăm loại kèo cá cược bóng đá, và hầu như mỗi ngày đều có trận
đấu bóng đá cho phép cá cược. Chính vì vậy những tay cá cược chuyên
nghiệp xem đây là công việc kiếm tiền hàng ngày của họ.

Nếu bạn là người mới bắt đầu chơi cá cược bóng đá online, bạn sẽ cảm thấy
hơi bị rối với những con số nhưng chỉ cần vài lần sẽ quen. Những loại kèo cơ
bản như kèo chấp, kèo tài xỉu, kèo châu âu đều có đầy đủ cho bạn lựa chọn.
Khi bạn tiến hành đặt cược, nhà cái sẽ tạm ứng số dư của bạn có trong tài
khoản, nếu thắng cược, số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào. Bạn sẽ luôn
được nhìn thấy số dư tài khoản của bạn trong giao diện cá cược của nhà cái.
Và nó sẽ được cập nhật ngay lập tức sau mỗi lần cược.

Rút tiền từ nhà cái bong88 về tài khoản ngân hàng
Khi bạn chơi thắng và muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình, quá
trình này cũng rất đơn giản. Nhà cái hỗ trợ hầu hết các tài khoản ngân hàng
tại Việt Nam như: Vietcombank, Vietinbank, ACB, Đông Á…

Bạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn như Họ và tên, số tài
khoản, tên ngân hàng… Như đã nói, tên tài khoản ngân hàng phải trùng với

tên mà bạn đã mở tài khoản lúc ban đầu. Bạn chỉ nhập thông tin một lần,
những lần sau nó sẽ ghi nhớ và không cần phải nhập lại.

Quá trình rút tiền về tài khoản là rất nhanh chóng. Với nhà cái cá độ bóng đá
bong88 uy tín, chỉ cần mất từ 5-30 phút, tiền đã được cập nhật số dư trong tài

khoản ngân hàng của bạn. Không gì tuyệt vời bằng đúng không nào.

Kết luận
Quá trình mở tài khoản cá độ bóng đá bong88 và tham gia cược rất đơn giản.
Vậy là từ đây về sau bạn có thể tham gia cá cược bóng đá online bất cứ lúc
nào bạn muốn, chúc bạn kiếm được thật nhiều tiền từ việc cá độ bóng đá
nhé!

