HƯỚNG DẪN
NẠP TIỀN

Mua điểm ẨN DANH tạ i Alo88 để tham gia cá cược ở SV388 và Bong88

alo88.top

Đăng nhậ p vào tài khoản
Chọ n Nạ p tiề n/Rút tiề n

Bước 1 Tạ o mới tài khoản muốn nạ p tiề n
Có thể tạo mới tại Bong88 hoặc
SV388
Mỗi nhà cái sẽ được tạo tối đa 3 tài
khoản cược
Mỗi tài khoản cược sẽ được lựa chọn
tỷ giá và khuyến mãi khác nhau
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Bước 2 Chọ n tỷ giá để MUA ĐIỂM
Mỗi tỷ giá sẽ tương đương với phần
trăm hoàn trả khác nhau
30k - hoàn trả 1,62% (Comx6.4)
40k - hoàn trả 1,65% (Comx6.6)
50k - hoàn trả đặc biệt
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Bước 3 Chọ n chương trình khuyến mãi
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Bước 4 Điề n số điểm cầ n mua
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Bong88: cần mua tối thiểu 10 điểm
SV388: cần mua tối thiểu 5 điểm
Sau khi chọn TỶ GIÁ và SỐ ĐIỂM, hệ thống tự động báo SỐ TIỀN CẦN
CHUYỂN
Ví dụ (hình bên dưới): tỷ giá (30k) - số điểm (10) - số tiền cần chuyển
(300,000)
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Bước 5 Chọ n phương thức thanh toán

www.alo88.top
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PHƯƠNG THỨC

THANH TOÁN

Mua điểm ẨN DANH tạ i Alo88 để tham gia cá cược ở SV388 và Bong88

1. Chuyển khoản ngân hàng
2. Ví điện tử Momo
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CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Chọn ngân hàng muốn chuyển (tổng cộng có 16 tài khoản ngân hàng)

Chọn HOÀN TẤT để chuyển sang thông tin ngân hàng
Kiểm tra chính xác SỐ ĐIỂM NẠP và SỐ TIỀN NẠP

Nạp tiền vào tài khoản hiển thị
Thao tác tại Internet Banking của chính mình
Chuyển tiền qua cây ATM
Giao dịch tại quầy
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Lưu ý: điền chính xác NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

Liên hệ với nhân viên Alo88 để được xác minh
Alo88 sẽ gửi thông tin đăng nhập SV388/Bong88 về EMAIL (hộp
thư Spam) sau khi chuyển tiền từ 5-10 phút
Dùng thông tin đó để đăng nhập vào link SV388/Bong88 tham gia
cá cược

VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
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Chọn phương thức MOMO

Chọn HOÀN TẤT để chuyển sang thông tin MOMO
Kiểm tra chính xác SỐ ĐIỂM NẠP và SỐ TIỀN NẠP

Nạp tiền vào tài khoản hiển thị
Quét mã QR để thanh toán trực tiếp từ điện thoại
Copy tên tài khoản và số điện thoại để điền vào giao diện
thanh toán của MOMO
Lưu ý: điền chính xác NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN
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Liên hệ với nhân viên Alo88 để được xác minh
Alo88 sẽ gửi thông tin đăng nhập SV388/Bong88 về EMAIL (hộp
thư Spam) sau khi chuyển tiền từ 5-10 phút
Dùng thông tin đó để đăng nhập vào link SV388/Bong88 tham gia
cá cược
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Có thể xem LỊCH SỬ GIAO DỊCH để kiểm tra TRẠNG THÁI NẠP TIỀN

Có thể thực hiện nhiều giao dịch NẠP TIỀN cùng lúc đối với nhiều tài khoản
(3 tài khoản SV388 và 3 tài khoản Bong88)
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