CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
Đối tác chiến lược và là nhà phân phối hàng đầu của
SV388, SBOBET, BONG88
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A L O 8 8 L À N H À C Á I N H Ư T H Ế N À O ? www.alo88.top
Alo88 có giấy phép hoạt động cá cược hợp pháp cấp bởi tổ chức First
Cagayan Leisure & Resort Corporation, Philippines.
Alo88 là đối tác chiến lược và là nhà phân phối hàng đầu của SV388,
SBOBET, BONG88.
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ALO88 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Alo88 cung cấp tài khoản cược SV388, SBOBET, Bong88.
Khách hàng mua điểm (nạp tiền) tại Alo88 để chơi các sản phẩm của
SV388, SBOBET, Bong88.
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CÁ CƯỢC TẠI ALO88 CÓ AN TOÀN KHÔNG?
Tuyệt đối an toàn vì khách hàng đặt cược bằng điểm, không trực tiếp
bằng VND.
Không cần đăng ký thông tin chính chủ, tài khoản giao dịch không cần
trùng tên đăng ký.
www.alo88.top
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THAM GIA ALO88 CÓ TỐN PHÍ KHÔNG?
Hoàn toàn không. Tất cả các bước từ đăng ký tài khoản, nạp tiền và rút
tiền đều MIỄN PHÍ.
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SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CƯỢC
Mỗi khách hàng được tạo 1 tài khoản Alo88. Với tài khoản Alo88 đó,
khách hàng được tạo tối đa 3 tài khoản cược tại Bong88 và tại SV388.
Sau khi nạp tiền thành công, Alo88 sẽ gửi về email khách hàng tài
khoản cược riêng biệt cho nhà cái SV388 và Bong88. Mỗi tài khoản
cược sẽ có tỷ giá, chế độ khuyến mãi khác nhau và nạp/rút tiền riêng
biệt.
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PHƯƠNG THỨC NẠP/RÚT TIỀN

www.alo88.top

Nạp tiền: Ngân hàng địa phương, ví điện tử MOMO.
=> Thời gian tiền vào tài khoản cược: 5-10 phút
Rút tiền: Ngân hàng địa phương, ví điện tử MOMO.
=> Thời gian tiền về tài khoản: 15-30 phút
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ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI THAM GIA ALO88
Alo88 sẽ xác minh với khách hàng tất cả các thao tác từ cung cấp tài
khoản cược, nạp tiền, rút tiền, quên mật khẩu thông qua email. Do đó,
email cung cấp cần phải chính xác và khách hàng cần phải giữ xuyên suốt
email này.

www.alo88.top

