
 

Dù gặt hái được rất nhiều thành công nhưng nhiều dân chơi vẫn chưa biết đến 

Oxbet vì một số lý do, đến khi biết đến rồi lại say đắm không muốn rời xa. Cần 

hiểu rõ hơn nữa về nhà cái uy tín này, Oxbet Kim sẽ khai sáng ngay bây giờ để 

mọi người có thêm cơ sở để khẳng định đây chính là chân ái của đời mình. 

#oxbet #nhacaioxbet #cacuocoxbet #oxbetcasino 

Thông tin liên hệ: 

Địa chi: 21 Nguyễn Thông, Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam 

Email: oxbetkim@gmail.com 

Twitter: https://twitter.com/OxbetK 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/oxbetkim 

Tumblr: https://oxbetkim.tumblr.com/ 

Behance: https://www.behance.net/oxbetkim/info 

Pinterest: https://www.pinterest.com/oxbetkim/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCrUUTumnhG3yZuF2dabV3Ow/about 

Gravatar: https://en.gravatar.com/oxbetkim 

Site Google: https://sites.google.com/view/oxbetkim/ 
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Wordpress: https://oxbetkim.wordpress.com/ 

Woddal: https://www.woddal.com/oxbetkim 

Dribble: https://dribbble.com/oxbetkim 

Linktr: https://linktr.ee/oxbetkim 
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Link truy cập Oxbet không bị chặn 

Để có thể hoạt động được tại thị trường Việt Nam, nhà cái Oxbet đã liên tục thay 

đổi tên miền để tránh sự chú ý từ phía cơ quan chức năng. Lợi dụng điều đó, 

nhiều thành phần xấu là tạo ra các trang cá cược giả mạo để lừa đảo người chơi, 

chiếm đoạt thông tin và tải sản cá nhân.  

Đó là lý do mà có nhiều nguồn tin cho rằng nhà cái đổi thưởng Oxbet lừa đảo, 

nhưng sự thật lại không phải như vậy, sân chơi đổi thưởng này cũng đã tìm mọi 

cách để đánh chặn các trang cá cược ảo nhưng không hiệu quả. Vì vậy, để an 

toàn cho chính bản thân, anh em cần phải truy cập chính xác Website cá cược 

của Oxbet.  

Link truy cập chính xác: https://oxbet.net/  

  

Nhà cái Oxbet là gì 

Nhà cái Oxbet là sân chơi cá cược đổi thưởng có bề dày kinh nghiệm đến từ 

Châu Âu, ngay từ khi ra mắt địa chỉ cá cược này đã nhận được rất nhiều ánh mắt 

quan tâm từ giới dân chơi cá cược. Đến thời điểm hiện tại, nhà cái casino Oxbet 

đã sở hữu cộng đồng lên tới 3 triệu thành viên, con số vẫn đang tăng thêm hàng 

nghìn người mỗi ngày.  

Tại đây cũng cấp cho người chơi đầy đủ các sản phẩm cá cược hấp dẫn từ Cá 

Cược Thể Thao cho đến Live Casino, thêm vào đó còn có các loại hình cá cược 

khác như Keno, Bắn cá, Numbers Game, Nổ hũ vô cùng hấp dẫn. 

Trước khi chính thức hoạt động tại thị trường Việt Nam, nhà phát hành đã tìm 

hiểu và nghiên cứu thị trường này rất kỹ, để có thể cho ra những sản phẩm, dịch 

vụ tốt nhất, phù hợp nhất đến với người chơi. Nhà cái đảm bảo đem đến cho 

khách hàng một sân chơi an toàn, chất lượng và ổn định nhất trên thị trường từ 

sản phẩm cho đến các dịch vụ chăm sóc khách hàng.  
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Hơn nữa, đội ngũ phát triển không ngừng học hỏi, đổi mới và sáng tạo để người 

chơi có trải nghiệm hài lòng nhất, như vậy anh em mới cảm nhận được sự đối đãi 

tốt nhất từ nhà cái. 

Oxbet có uy tín không 

Nhà cái Oxbet hoạt động hợp pháp trên rất nhiều quốc gia như Philippines, Thái 

Lan và Đài Loan, sân chơi này đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp bởi tổ 

chức Electroworks Limited và được bảo hộ bởi hội đồng cờ bạc Gibraltar 

Gambling Commission.  

 

Được cấp giấy phép bởi 2 ông lớn trong làng cá cược như vậy thì độ uy tín khỏi 

phải bàn, trong suốt quá trình hoạt động luôn được giám sát chặt chẽ, nếu có 

bất cứ sai phạm nào về chính sách hay cơ chế hoạt động thì chắc chắn Oxbet sẽ 

bị cho ngừng hoạt động ngay lập tức.  

Ngoài ra, nhà cái thể thao Oxbet cũng trang bị hệ thống bảo mật tân tiến nhất 

hiện nay, khẳng định chắc chắn sẽ không có bất cứ ai có thể động được vào 

thông tin cá nhân của anh em. Do đó, mọi người chơi có thể hoàn toàn yên tâm 

khi tham gia cá cược tại nhà cái này, không có bất cứ vấn đề nào phát sinh đâu. 

Nhà phát hành cũng cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 

3 dưới bất cứ hình thức nào. 

Đó là những gì nhà cái giới thiệu, thực hư ra sao thì chỉ có trải nghiệm của người 

chơi mới là chính xác nhất. Với hơn 3 triệu thành viên, tất cả đều là những thành 



viên lâu năm tại nhà cái này thì họ chưa từng phàn nàn gì, vẫn luôn hài lòng với 

những gì Oxbet đang thực hiện được.  

Với giá trị thương hiệu mà sân chơi này gây dựng biết bao năm qua đã chiếm 

được trọn vẹn tình cảm của người chơi, hấp dẫn được thêm nhiều người chơi 

mới. Nhiêu đó là quá đủ để chứng minh sự minh bạch và uy tín của nhà cái này 

rồi! 

Nguồn đầu tư mạnh mẽ 

Với nhà phát hành là các công ty lớn mạnh tại Châu Âu, Oxbet có nguồn đầu tư 

vô cùng mạnh mẽ, vốn điều liệu thôi đã quá khủng rồi. Với tiềm lực tài chính như 

vậy thì các thành viên của Oxbet tất nhiên sẽ được trải nghiệm và tận hưởng 

những tinh hoa tốt nhất của công nghệ đổi thưởng.  

 

Hơn hết vẫn là kho khuyến mãi, nếu anh em không phải là người dư giả về tài 

chính, đừng lo nhà cái đổi thưởng Oxbet có rất nhiều chương trình cấp vốn miễn 

phí cho người chơi. Nói chung, đến tham gia cá cược tại địa chỉ này thì cứ có 

những sản phẩm hay công nghệ mới mẻ gì thì anh em sẽ là người được trải 

nghiệm nó đầu tiên. 
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Đăng ký tạo tài khoản Oxbet 

Để có thể bắt đầu tham gia cá cược tại nhà cái uy tín Oxbet này, trước tiên anh 

em cần truy cập trang cá cược và đăng ký tài khoản. Các bước để đăng ký có lẽ 

đã quá đơn giản và quen thuộc, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ hướng dẫn chi tiết 

dưới đây cho anh em tham khảo. 

• Bước 1: Trước tiên cần truy cập chính xác đường link dẫn đến nhà 

cái, tiếp theo click vào ô Đăng ký ở trên góc phải màn hình. 

• Bước 2: Sau đó sẽ có 1 form đăng ký xuất hiện, anh em cần đọc kỹ 

yêu cầu và điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn. 

– Tên đăng nhập: người chơi nhập từ 6 đến 30 ký tự. 

– Mật khẩu: mật khẩu gồm 6 đến 32 ký tự, nên sử dụng cả chữ thường, chữ hoa 

và số để được an toàn hơn. 

– Nhập lại mật khẩu: xác nhận lại mật khẩu vừa nhập phía trên để đảm bảo 

không có sai sót. 

– Số điện thoại: sử dụng số điện thoại bạn đang dùng để tiện lợi cho các giao 

dịch sau này. 

• Bước 3: Cuối cùng xác nhận ô Đăng ký ngay để hoàn thành việc tạo 

tài khoản. 

• Bước 4: Cuối cùng anh em nhập tên hiển thị trong game của mình là 

hoàn tất, cuối cùng là nạp tiền cấp vốn và bắt đầu cá cược thôi. 



 

Cách nạp tiền Oxbet đa dạng 

Oxbet đổi thưởng đang cho phép người chơi thực hiện nạp tiền qua đa dạng 

hình thức khác nhau như Ngân hàng, Paywin, Thẻ cào và Ví điện tử Momo, đây 

đều là những hình thức quen thuộc đối với game thủ Việt Nam. Tuy nhiên mỗi 

hình thức khác nhau lại có cách thực hiện giao dịch khác nhau, để tránh sai sót 

trong quá trình nạp rút, cùng theo dõi thực hiện theo hướng dẫn chi tiết dưới 

đây. 

Nạp qua ngân hàng 

Để thực hiện nạp tiền qua Ngân hàng, anh em thao tác như sau: 

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn mục Nạp tiền ngay trên góc phải 

màn hình. 

• Bước 2: Chọn tab Nạp qua Ngân hàng và chọn hình thức Internet 

Banking để tiếp tục thực hiện, sau đó chọn tên Ngân hàng để lấy 

thông tin tài khoản mình cần chuyển tiền đến, copy và bắt đầu thực 

hiện giao dịch. 



• Bước 3: Sau khi chuyển tiền thành công, quay trở lại giao diện và 

cung cấp các thông tin còn lại như Số tiền nạp, Tên chủ khoản, Số tài 

khoản và Mã giao dịch. 

• Bước 4: Xác nhận Nạp tiền là hoàn tất, đợi giao dịch xử lý trong 1-2 

phút là thành công. 

 

Nạp qua Paywin 

Paywin được xem là một hình thức nạp tiền nhanh chóng, chính xác và độ bảo 

mật cực kỳ cao, tuy nhiên chưa có nhiều người lựa chọn hình thức này vì nó còn 

khá mới. Để nạp qua Paywin thành công, cần phải: 

• Bước 1: Tại mục Nạp tiền, chọn hình thức Nạp qua Paywin. 

• Bước 2: Chọn tên Ngân hàng bạn muốn thực hiện, sau đó điền đầy 

đủ thông tin Số tiền nạp, Gói khuyến mãi muốn sử dụng. 

• Bước 3: Cuối cùng xác nhận Nạp tiền là thành công, với phương thức 

này thì anh em chỉ phải chờ đợi từ 30 giây đến 1 phút. 



 

Nạp qua thẻ cào 

Nạp qua thẻ cào là hình thức đơn giản nhất, bảo mật an toàn nhất nhưng người 

chơi chọn hình thức này thì sẽ không được sử dụng các gói khuyến mãi nạp do 

nhà phát hành đưa ra, anh em nên cân nhắc lựa chọn. Cách nạp qua hình thức 

này như sau: 

• Bước 1: Chọn mục Nạp tiền phía bên phải màn hình, sau đó click vào 

tab Nạp qua thẻ cào. 

• Bước 2: Chọn chính xác nhà mạng bạn muốn nạp, sau đó cung cấp 

đầy đủ các thông tin như Mã thẻ, Số seri. 

• Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, nếu chính xác rồi thì click vào Nạp thẻ, 

đợi từ 1-2 phút giao dịch sẽ được thực hiện thành công, tiền sẽ cộng 

vào tài khoản. 



 

Nạp qua ví Momo 

MomoPay đang là hình thức được người chơi ưa chuộng nhất tại thị trường Việt 

Nam tại tính phổ biến, đơn giản, nhanh chóng và độ bảo mật cũng cực kỳ tốt, 

hơn hết ưu đãi nạp dành cho phương thức này cực kỳ lớn. Các bước nạp thực 

hiện như sau: 

• Bước 1: Tại mục Nạp tiền chọn tab Nạp qua ví Momo. 

• Bước 2: Chọn chủ tài khoản bạn muốn gửi tiền đến, sau đó quét mã 

QR được xuất hiện trên màn hình để tiến hành thanh toán nhanh 

hơn. Có thể Copy và thao tác bằng tay cũng được nhưng không 

nhanh chóng và có thể bị sai sót. 

• Bước 3: Sau khi thanh toán xong, nhập các thông tin còn lại như số 

điện thoại gửi, số tiền gửi và mã giao dịch. 

• Bước 4: Cuối cùng click Xác nhận là hoàn tất, sau khoảng 1-3 phút 

tiền sẽ được cộng vào tài khoản thành công. 



 

Cách rút tiền Oxbet nhanh chóng 

Đến với nhà cái Oxbet, với cách chơi đơn giản và tỷ lệ thắng cực kỳ cao thế nên 

người chơi nào đến đây cũng giành được chiến thắng và ôm số tiền khổng lồ về. 

Vậy cách để rút phần thưởng chiến thắng về như thế nào, có 2 cách là rút qua 

Ngân hàng và rút qua Thẻ cào.  

Tuy nhiên nếu số tiền lớn thì nên sử dụng hình thức Ngân hàng, số tiền ít hơn thì 

có thể sử dụng hình thức Thẻ cào tùy theo mục đích của anh em. 

Rút qua Ngân hàng 

Để rút tiền qua Ngân hàng, anh em thao tác như sau: 

• Bước 1: Truy cập chính xác trang cá cược và đăng nhập tài khoản của 

bạn, chọn mục Nạp tiền, sau đó click vào tab Rút tiền. 

• Bước 2: Chọn hình thức Rút qua Ngân hàng, điền đầy đủ các thông 

tin như Tên Ngân hàng, Tên chủ khoản, Số tài khoản và Số tiền rút. 



• Bước 3: Kiểm tra lại để chắc chắn thông tin đã chính xác, sau đó click 

Rút tiền là hoàn tất, khoảng 3-10 phút sau tiền sẽ được trả về tài 

khoản của bạn. 

 

Rút qua Thẻ cào 

Rút tiền qua thẻ cào, thao tác cực đơn giản như sau: 

• Bước 1: Tại tab Rút tiền chọn hình thức Rút qua Thẻ cào. 

• Bước 2: Sau đó chọn nhà mạng bạn muốn đổi thẻ, tiếp theo cung 

cấp các thông tin như mệnh giá, số lượng thẻ. 

• Bước 3: Xác nhận Rút tiền là hoàn tất, khoảng 1 phút sau mã thẻ sẽ 

được gửi về, anh em copy mã thẻ là thành công nhé.  



 

Đánh giá giao diện của nhà cái Oxbet 

Giao diện của nhà cái đổi thưởng Oxbet được thiết kế rất trau chuốt và kỹ càng, 

các thông tin được trình bày một cách khoa học, giúp người chơi có thể tìm kiếm 

thông tin và thao tác vô cùng dễ dàng. Nhà cái lấy tone màu tối làm chủ đạo, với 

giao diện nền màu đen vàng, tuy nhiên đây không phải tone màu thuần mà nó 

đã qua xử lý của công nghệ Gradient, thế nên nhìn cực kỳ bóng bẩy, nịnh mắt.  

 



Phần bố cục được thiết kế gọn gàng, phân chia rõ ràng từng chuyên mục, từng 

khu vực riêng giúp giảm thiểu được các động tác thừa và không làm rối mắt. Đặc 

biệt nhà phát hành cũng rất quan tâm đến người chơi của mình, có 2 chế độ ánh 

sáng trên nhà cái là ánh sáng thường và ánh sáng vàng để bảo vệ mắt, giúp 

người chơi trải nghiệm cá cược lâu cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức 

khỏe mắt. 

Nhà phát hành cũng đã cung cấp đầy đủ các bản tải phù hợp trên mọi thiết bị 

chạy hệ điều hành Android và iOS, các phiên bản này dung lượng khá nhẹ, không 

chiếm nhiều diện tích bộ nhớ. Nhờ vậy mà người chơi có thể tham gia giải trí tại 

mọi lúc mọi nơi, rất linh hoạt và thuận tiện. 

Các trò chơi cá cược tại nhà cái Oxbet 

Là nhà cái lớn và cũng là anh cả của thị trường đổi thưởng, Oxbet sở hữu kho 

game cá cược khủng nhất trên thị trường với hơn 700 trò chơi khác nhau, đa 

dạng các thể loại. Dù bạn là người chơi yêu thích thể loại dân gian truyền thống 

hay là người chơi ưa hiện đại thông minh thì đều có thể đến đây.  

Đôi lúc anh em truyền thống có thể sang giao lưu với hiện đại và ngược lại, thật 

sự quá tuyệt vời đúng không. Để có được kho game lớn như vậy thì Oxbet đã 

phải liên kết với rất nhiều nhà phát triển game lớn như AG, EG, RG, Gaming 

Phone để cho ra mắt nhiều trò chơi độc quyền hấp dẫn.  

Đến với Oxbet anh em có dành cả tuần trải nghiệm cũng không hết được kho 

game! 

Thể Thao 

Thể thao là 1 chủ đề không thể thiếu tại những nhà cái cá cược hàng đầu hiện 

nay, nó đang hot hơn bao giờ hết đặc biệt là khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh 

World Cup chuẩn bị đến. Cá cược thể thao chưa bao giờ đem tới sự nhàm chán 

cho người chơi, anh em sẽ được thoải mái lựa chọn trận đấu và giải đấu mình 

thích, từ Châu Âu cho đến Châu Á đều có mặt tại đây hết. 



 

Hơn hết, anh em có thể tham gia cá cược tại nhiều trận đấu cũng một lúc, thậm 

chí đặt nhiều lệnh cược trong một trận đấu, miễn sao đáp ứng đúng yêu cầu của 

nhà cái. Đặc biệt, để có thể hỗ trợ quyết định đặt cược của người chơi, Oxbet sẽ 

cập nhật sớm nhất các tin tức trước mỗi trận để làm cơ sở đặt cược cho anh em. 

Casino 

Sức hút của các sòng casino tại Oxbet từ khi ra mắt cho đến nay vẫn chưa có dấu 

hiệu hạ nhiệt, số lượng người chơi ra vào nơi này lên đến hàng nghìn người mỗi 

ngày. Tại đây cung cấp các sản phẩm như Blackjack, Roulette, Baccarat, Rồng Hổ 

vô cùng hấp dẫn, có nhiều sảnh cược cho anh em lựa chọn, mỗi sảnh cược sẽ có 

mức cược phù hợp, anh em có thể tham gia cá cược chỉ với 500đ. Đến đây anh 

em sẽ có những phút giây hồi hộp, căng thẳng vô cùng nhưng mọi thứ sẽ được 

làm dịu lại bởi một MC xinh đẹp, nóng bỏng và sexy, quá tuyệt vời đúng không. 



 

Thể thao ảo 

Thể thao ảo cũng rất được ưa chuộng tại đây, nếu như kết quả của các trận đấu 

thể thao trực tiếp không thể can thiệp hay thay đổi vì bất cứ lý do gì thì thể thao 

ảo lại là do kỹ năng người điều khiển. Muốn sự chắc chắn, hay có cơ sở tốt hơn 

để đặt cược thì anh em đến đây ngay, tại đây có đầy đủ các bộ môn như Bóng 

Đá, Bóng Chuyền, Đua Xe hay Bóng Rổ vô cùng hấp dẫn.  



 

E-sport 

E-sport cũng là một dạng thể thao nhưng nó có cái tên là thể thao điện tử và mới 

được ra mắt trong mấy năm trở lại đây, sân chơi này chuộng người chơi giới trẻ 

hơn. Các giải đấu trên mọi đấu trường quốc tế đều có mặt với những bộ môn nổi 

tiếng Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân, Pubg vô cùng hấp dẫn. 

Khó có nhà cái nào chiều người chơi như Oxbet nhé, dù là thể loại cá cược nào 

thì cũng cung cấp đầy đủ, không lựa chọn địa chỉ này quả là đáng tiếc cho anh 

em. 



 

Trò chơi (Bắn Cá, Nổ Hũ, Quay Số, Ingame, 

Table Games, Battle Games, Lô Đề, Keno, Game 

Bài, Numbers Game) 

Những sân chơi phía trên đem đến sự hồi hộp, những phút giây thót tim thì tại 

đây lại khá nhẹ nhàng, vui tươi vì mục đích là giải trí nhiều hơn, tuy nhiên đừng 

vậy mà coi thường giải thưởng nhé, không thua kém sân chơi nào đâu. Sau một 

ngày làm việc mệt mỏi, học tập căng thẳng thì Trò chơi là sự lựa chọn tốt nhất 

cho anh em, vừa dễ chơi mà lại có thể rủ bạn bè chơi cùng. 



 

Chính sách hỗ trợ người chơi tại nhà cái 

Oxbet 

Không chỉ dừng lại ở việc tập trung mọi nguồn lực để giúp các sản phẩm của 

Oxbet đạt được chất lượng cao, chính sách hỗ trợ game thủ cũng được nhà cái 

chú trọng quan tâm. Bất kỳ vấn đề hay thiếu sót xảy ra trong quá trình chơi 

game, chỉ cần liên hệ đến đội ngũ của Oxbet, mọi vấn đề sẽ được giải đáp ngay 

lập tức. 

Hỗ trợ trực tuyến 24/24 

Bất kỳ hình thức liên lạc, hỗ trợ khách hàng nào của Oxbet cũng hoạt động xuyên 

suốt 24/24. Để không bỏ lỡ bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào của người chơi, Oxbet 

luôn trao đổi chi tiết với khách hàng thông qua các hình thức sau. 

• Live Chat 

Live Chat được xem là một trong những hình thức hỗ trợ phổ biến nhất hiện nay, 

vừa đơn giản và nhanh chóng để được tư vấn viên Oxbet giải đáp. Chỉ cần truy 



cập vào nhà cái, mọi người nhìn về góc phải của màn hình là sẽ thấy được Live 

Chat ngay tại đây, chỉ cần nhập câu hỏi và chờ đợi tư vấn viên trả lời trong giây 

lát mà thôi. 

• Hotline: 0333.97.1971 

Trong tình huống cấp bách hoặc Live Chat đang quá bận mà cần được giải đáp 

thắc mắc ngay, khách hàng có thể chọn hình thức gọi điện trực tiếp cho bộ phận 

chăm sóc khách hàng của Oxbet. Nhân viên luôn thay ca đều đặn để có thể tiếp 

nhận cuộc gọi của khách hàng, luôn lắng nghe và biết cách giải đáp những vấn 

đề một cách thỏa đáng nhất. 

 

• Email: csvn@oxbet.com 

Liên hệ qua hình thức Email cũng là một trong những lựa chọn phổ biến tại 

Oxbet, nếu có bất kỳ câu hỏi nào được gửi về hòm thư, sẽ luôn có nhân viên cập 

nhật và kiểm tra email nhanh chóng. Dù hình thức này chưa được nhiều người lựa 



chọn, nhưng yên tâm là khách hàng sẽ không phải đợi chờ quá lâu, để được hồi 

đáp vấn đề cần được tư vấn. 

• Zalo: 0395.84.5560 

Nhanh chóng, miễn phí và tiện lợi chính là những gì mô tả đến hình thức chăm 

sóc khách hàng qua Zalo. Thông tin sẽ được tiếp nhận nhanh chóng, tư vấn nhiệt 

tình và bám sát vào chủ đề khách hàng đang nhắc đến, đưa ra những phương án 

giải quyết thiết thực nhất, không làm mất thời gian của khách hàng chính là 

những yếu tố được Oxbet đã xây dựng thành và đang thực hiện rất tốt. 

Đối với chính sách bảo mật 

Tránh trường hợp vi phạm những quy định do Oxbet đưa ra, hay chưa hiểu rõ 

liệu Oxbet sẽ bảo vệ thông tin của người chơi như thế nào, thì một vài đặc điểm 

nằm trong Chính sách bảo mật của Oxbet sau đây mọi người nên nắm rõ, để hiểu 

rõ hơn về nhà cái và đặt niềm tin nhiều hơn nữa khi tham gia vào sân chơi này. 

• Quy định về việc thu nhập, sử dụng thông tin 

Oxbet có quyền sử dụng các công nghệ hiện đại để kiểm tra thông tin của người 

chơi, khi tham gia tại nhà cái. Việc sử dụng thông tin chủ yếu bảo vệ quyền lợi 

của khách hàng, tuyệt đối không có việc nhà cái sử dụng thông tin này để buôn 

bán, kiếm lợi nhuận. 

• Trách nhiệm bảo mật 

Sử dụng hệ thống an ninh cao cấp, đáp ứng được các nguyên tắc an toàn thông 

tin và an ninh mạng của pháp luật hiện hành. Người chơi cần phải đăng ký thông 

tin chính xác và bảo quản dữ liệu của mình, khi được yêu cầu xác thực thông tin, 

người chơi cần hợp tác để Oxbet bảo vệ chính chủ tốt hơn nếu xảy ra tranh chấp. 



 

• Quy trình xử lý sự cố bảo mật 

Khi xảy ra tranh chấp, Oxbet sẽ luôn thực hiện quy trình làm việc như sau: (1) Tài 

khoản sẽ bị khóa tạm thời để Oxbet xác thực thông tin, lệnh khóa sẽ được gỡ bỏ 

khi việc xác thực đã hoàn tất. (2) Chủ tài khoản cần cung cấp thông tin trung 

thực, chính xác để quá trình xử lý được diễn ra suôn sẻ. 

• Thay đổi thông tin 

Khách hàng cần thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản cá cược 

của mình, nếu không thể tự thực hiện thì có thể ủy quyền cho bộ phận chăm sóc 

khách hàng. Để được hỗ trợ tốt nhất, khách hàng chỉ cần cung cấp chính xác 

những thông tin mà tư vấn viên yêu cầu. 

Tùy vào từng thời điểm mà Chính sách bảo mật của Oxbet có thể sẽ thay đổi. 

Nếu có, phía Oxbet sẽ thông báo rộng rãi để người chơi nắm bắt kịp thời. 



Chính sách khuyến mãi cực khủng 

Tham gia vào nhà cái, mà khẳng định không quan tâm đến các chương trình 

khuyến mãi thì quả thật là một việc cực kỳ sai lầm. Nếu vẫn chưa biết hiện Oxbet 

đang triển khai chương trình khuyến mãi nào, thì đừng bỏ qua những thông tin 

sau nhé. 

• Thưởng nạp 100% lần nạp đầu tiên 

Thưởng nạp 100% hay còn được biết đến là chương trình nạp 1 được 2 tại Oxbet, 

đây là khuyến mãi rất được yêu thích mà bất kỳ người chơi mới nào tại Oxbet 

cũng tham gia. Với mức tiền thưởng lên đến 10.000.000 VND, chỉ cần thực hiện 

giao dịch qua Ngân hàng, ví điện tử hoặc Paywin là đã có thể nhận ngay tiền 

khuyến mãi. 

Để không gặp trục trặc trong quá trình nhận tiền thưởng khuyến mãi, anh em lưu 

ý cần phải nạp với mức tối thiểu là 50.000 VND. Và khi muốn rút thưởng, người 

chơi cần phải trải qua đủ 20 vòng cược hợp lệ mới có thể thực hiện lệnh rút tiền 

từ Oxbet. 



 

• Thưởng nạp 30% lần nạp thứ hai 

Thưởng nạp dành cho lần tiếp theo không thể nào lớn như lần đầu tiên được, tuy 

nhiên Oxbet vẫn cố gắng hỗ trợ người chơi tốt nhất có thể. Mức thưởng lên đến 

15.000.000 VND, có hiệu lực với đa số các hình thức nạp tiền hiện nay tại nhà cái, 

nhưng nên nhớ Nạp qua thẻ cào không thể tham gia vào chương trình này nhé. 

Sau khi tham gia chương trình thưởng nạp lần đầu tiên, chương trình nạp lần hai 

sẽ xuất hiện và mức tối thiểu cần phải nạp là 50.000 VND. Để có thể rút thưởng, 

người chơi cần phải hoàn thành 12 vòng cược tương ứng với số tiền nạp và nhận 

khuyến mãi. 

• Hoàn trả 1.58% 

Hoàn trả không giới hạn, là chương trình Oxbet đang muốn dành cho những 

khách hàng đang tham gia cá cược tại hệ thống. Chương trình không hề có giới 

hạn thời gian, số lần cược nên đây đích thị là chương trình khuyến mãi giữ chân 

người chơi tốt nhất hiện nay. 



Đúng như giới thiệu, người chơi tham gia đặt cược với giá trị bao nhiêu cũng 

được, số tiền đặt cược càng nhiều thì khi nhận thưởng hoàn trả sẽ càng lớn. Dù 

vậy, chương trình này chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định, người chơi 

nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia. 

Lưu ý quan trọng nhất khi tham gia vào khuyến mãi của Oxbet, đó là khi đang 

trong thời gian một chương trình này, sẽ không thể tham gia vào một chương 

trình khác. Nếu có chiến lược cá cược bài bản, thì nên vạch ra thời gian tham gia 

khuyến mãi phù hợp nhé. 

Các câu hỏi thường gặp tại Oxbet 

Tham gia cá cược tại Oxbet, chắc chắn sẽ gặp một vài thắc mắc cần được giải 

đáp. Có một số câu hỏi Oxbet gặp phải thường xuyên, nên thay vì liên hệ đến bộ 

phận chăm sóc khách hàng, mọi người có theo dõi một số câu hỏi thường gặp 

sau đây. 

Lý do link truy cập Oxbet bị chặn 

Link truy cập Oxbet bị chặn xảy ra có thể bắt nguồn từ 2 lý do. Đầu tiên, tình 

trạng nhà mạng chặn các website liên quan đến cá cược khá phổ biến, nên người 

chơi không thể truy cập như cách thông thường. Tiếp theo, người chơi cố tình vi 

phạm chính sách của Oxbet ở mức độ nghiêm trọng, nên địa chỉ IP sẽ bị chặn 

vĩnh viễn. 

Đối với trường hợp thứ hai, gần như không thể nào “chữa” được vì đây là hành 

động không thể chấp nhận được. Còn nếu bị nhà mạng chặn, mọi người có thể 

thay đổi VPN hoặc sử dụng phần mềm Hotspot Shield để truy cập vào Oxbet dễ 

dàng hơn. 

Nhà cái Oxbet có lừa đảo hay không 

Không có chuyện Oxbet lừa đảo người chơi, được cấp giấy phép hoạt động và 

chịu sự giám sát chặt chẽ đến từ các cơ quan lớn, nên Oxbet sẽ không có cơ hội 



thực hiện những hành vi bất chính. Nếu có, hệ thống của Oxbet sẽ bị trừng trị và 

có bồi thường thỏa đáng đến người bị hại. 

 

Oxbet hỗ trợ những loại tiền tệ nào 

Tùy vào mỗi thị trường Oxbet đặt chân đến là đâu, mà loại tiền tệ sẽ được thay 

đổi để phù hợp với người chơi. Điều đó đồng nghĩa, nếu bạn là người chơi đến từ 

Việt Nam, loại tiền tệ mà Oxbet hỗ trợ sẽ là VND. Nhà cái còn chia ra hệ thống Ví 

Chính và Ví Phụ để người chơi quản lý vốn của mình tốt hơn khi tham gia cá 

cược. 

Oxbet bị sập, bị bắt có đúng không 

Đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, cũng như chưa có bất kỳ bằng 

chứng nào cho thấy hệ thống Oxbet bị sập, hay trụ sở Oxbet bị bắt. Mọi hoạt 

động vẫn diễn ra hết sức bình thường, từ giải trí cho đến giao dịch đều không có 



vấn đề bất thường. Lưu ý, có nhiều đối thủ cạnh tranh không lành mạnh thường 

xuyên tung tin đồn sai sự thật, hãy thật sự tỉnh táo để nhận ra bản chất của bài 

viết. 

Nhà cái Oxbet có hợp pháp không 

Oxbet không lừa đảo, vậy thì không có lý do gì tham gia giải trí tại Oxbet lại bất 

hợp pháp cả. Trên các diễn đàn cá cược, chỉ có những bài viết chia sẻ về việc đổi 

đời khi tham gia Oxbet, chưa hề có thông tin nào cho rằng có người bị bắt vì 

tham gia Oxbet. 

Nếu có đi chăng nữa, các nguồn thông tin chính thống đáng tin cậy hiện nay sẽ 

lập tức đưa tin về sự việc này, mọi người có thể cập nhật ngay mà không cần 

phải qua bất kỳ nguồn trung gian nào khác. 

Oxbet có đảm bảo minh bạch không 

Sử dụng hệ thống giám sát 24/7, đội ngũ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra các 

sảnh giải trí, nên việc gian lận hay không minh bạch sẽ không bao giờ được phép 

diễn ra. Nhưng nếu phát hiện có điểm bất thường, mọi người có thể liên hệ ngay 

bộ phận chăm sóc khách hàng để khiếu nại và giải quyết. 

Nhà cái bóng đá Oxbet và những này 

cái khác 

Dạo quanh một vòng thị trường cá cược hiện nay, không khó để thấy có hàng 

trăm hàng ngàn thương hiệu để người chơi chọn lựa. Ấy vậy thì Oxbet vẫn luôn 

là chốn về của rất nhiều đại gia, thậm chí tân thủ muốn khởi nghiệp cũng chọn 

Oxbet để thực hiện hóa ước mơ giàu sang của mình. 

Điều gì đã mang đến sức hút cho Oxbet đến vậy? Và tại sao giữa muôn vàn nhà 

cái hiện nay, Oxbet lại được tin tưởng lựa chọn hơn cả? 



Nhà cái cá cược Oxbet vs 11bet 

Bất kỳ nhà cái nào cũng có chương trình khuyến mãi liên quan đến hoàn trả, tất 

nhiên cả Oxbet và 11bet cũng không ngoại lệ. Thế nhưng có sự khác biệt giữa 2 

cái tên này, trong khi Oxbet quyết định mang đến mức 1.58% dành cho chương 

trình hoàn trả, thì ở 11bet chỉ dừng lại ở 1%. 

Mặc dù chỉ chênh lệch nhau khoảng 0.58%, nhưng nếu người chơi là người luôn 

thích đặt cược ở mức tiền khủng, thì số tiền được hoàn về không hề nhỏ chút 

nào đâu nhé. Chỉ 0.58%, cũn cho mọi người thấy rằng đối với Oxbet, tiền thưởng 

của người chơi rất quý, tiền được hoàn về càng quý hơn rất nhiều. 

Nhà cái cá cược Oxbet vs May88 

Vì không muốn gặp phải những rắc rối trong việc chậm trễ trả thưởng cho người 

chơi, nên thường những nhà cái sẽ chỉ cam kết trả thưởng nhanh chóng, chứ 

không hề ghi rõ ràng là mất bao lâu để hệ thống xét duyệt, bao lâu tiền sẽ về tài 

khoản của người chơi, chính May88 cũng đang áp dụng kiểu thông tin như vậy. 

Bằng sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong nhiều năm phục vụ người chơi ở 

rất nhiều quốc gia, nên Oxbet hiểu rất rõ vấn đề nhạy cảm này nên đã rạch ròi 

ngay từ việc nạp tiền rút tiền tại hệ thống. Dù chưa phải quá nhanh, nhưng việc 1 

đến 3 phút để hoàn tất nạp tiền, 5 đến 15 phút để hoàn tất rút tiền cũng là thời 

lượng giúp người chơi hài lòng. 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Red88 

Red88 khẳng định mình nhà cái đạt chuẩn Châu Âu và tất nhiên các giấy phép 

hoạt động và chịu sự giám sát cũng đến từ các cơ quan, tổ chức của Châu Âu. Cụ 

thể, Isle of Man GSC đến từ Anh Quốc chính là tổ chức cấp giấy phép hoạt động 

kinh doanh cho Red88. 

Nghe sơ thì có vẻ xuất thân của Red88 khá khủng đấy, nhưng điều đó chưa thể 

nào so sánh với phạm vi hoạt động cũng như những giấy phép mà Oxbet đang 

có được. Để hiểu rõ hơn, mọi người chỉ cần tìm kiếm thông tin liên quan đến 



Electraworks Limited và GGC là 2 tổ chức như thế nào, để được 2 cơ quan này “hỗ 

trợ” thì nhà cái phải đạt được những yêu cầu nào. 

Khi đã hiểu được những vấn đề trên, mọi người sẽ thấy giấy phép hoạt động mà 

Red88 đang có được cực kỳ dễ dàng và đơn giản, nếu không muốn nói là chưa là 

gì so với Oxbet. 

 

Nhà cái cá cược Oxbet vs Sin88 

Mọi thứ tại Sin88 đều rất hoàn hảo, thế nhưng điều đáng tiếc ở nhà cái này chính 

là có quá ít hệ thống ngân hàng để hỗ trợ người chơi. Điểm sơ qua, khách hàng 

chỉ có thể thực hiện giao dịch với Sacombank, Vietcombank, DongA Bank, 

Techcombank và Agribank. 

Trong khi đó, mong muốn mang đến mọi sự tiện lợi và thoải mái nhất cho người 

chơi, nên Oxbet đã liên kết với loạt ngân hàng lớn, điển hình DongA Bank, 

Sacombank, ACB, Techcombank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Eximbank, 

TPbank. Dù người chơi ở bất kỳ đâu đi chăng nữa, đều có thể tìm thấy được 

những hệ thống ngân hàng phổ biến này, thoải mái giao dịch với Oxbet hơn. 



Nhà cái cá cược Oxbet vs Nbet 

Thêm một nhà cái đậm chất Châu Âu để sự lựa chọn của mọi người thêm phần 

đa dạng, Nbet cũng cung cấp đầy đủ các sản phẩm cơ bản như Thể Thao, Casino, 

Nổ Hũ… đi kèm với đó là loạt chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn mà 

người chơi không nên bỏ qua. 

Đặc biệt nhất ở khuyến mãi của Nbet, chính là tặng ngay 150% cho lần đầu nạp. 

Nghe qua con số này, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được rất 

nhiều tiền thưởng đúng không. Nhưng không đâu nhé, mặc dù tặng 150% nhưng 

số tiền thưởng chỉ giới hạn 5.000.000 VND mà thôi. 

Oxbet không dám mạnh tay tung ra hẳn khuyến mãi 150%, mà chỉ dừng lại ở 

thưởng 100% cho lần đầu nạp. Nhưng lạ ở chỗ, dù số % khá khiêm tốn nhưng 

người chơi lại được nhận thưởng lên đến 10.000.000 VND, gấp đôi so với khuyến 

mãi mà Nbet đang triển khai. Lạ thật đúng không! 

Nhà cái cá cược Oxbet vs 8Live 

Trong thị trường cá cược hiện nay, 8Live rõ ràng là một trong những nhà cái lâu 

đời và được rất nhiều người tham gia giải trí. Vậy mà khi truy cập vào mục Slots 

của nhà cái này, quả thật dù không muốn chê nhưng sự thật thất vọng không thể 

nào không xuất hiện. 

Chỉ có đúng vỏn vẹn 15 sản phẩm khác nhau để người chơi lựa chọn, con số này 

khá khiêm tốn so với những nhà cái khác hiện nay và thật sự rất nhỏ bé, nếu so 

với số lượng game slots đang thịnh hành trên thị trường. Chưa kể các sản phẩm 

đều chưa được Việt hóa, nên người chơi đôi khi gặp ít nhiều khó khăn trong việc 

tiếp cận trò chơi. 

Còn về Oxbet, sản phẩm nổ hũ cực kỳ nhiều lựa chọn để anh em tha hồ tìm hiểu, 

đó là chưa kể cứ đến hẹn lại lên Oxbet bổ sung sản phẩm hay ho hấp dẫn. Không 

chỉ dừng lại ở đó, trước khi chính thức để người chơi được khám phá, Oxbet luôn 

cẩn thận Việt hóa game nổ hũ của mình. 



Hơn thế nữa, có nhiều sản phẩm được lấy chủ đề từ chính câu chuyện dân gian 

của nước ta, đi kèm với phần thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Vậy nên đừng hỏi tại 

sao, lúc nào sảnh nổ hũ của Oxbet cũng đông nghẹt người tham gia quay hũ, vì 

cơ hội làm giàu dễ nhất của Oxbet nằm ở đây chứ đâu. 

Với những đánh giá trên thì anh em đã thấy Oxbet xứng đáng để chơi chưa nào, 

một địa chỉ luôn chiều chuộng người chơi, hoạt động đúng với phương châm 

“Khách hàng là Thượng Đế” thì còn gì để chê nữa. Nhanh chóng sở hữu cho mình 

một tài khoản cá cược tại nhà cái casino uy tín Oxbet đi nhé! 

 

Xem thêm bài viết của Oxbet Kim: 
 

• Cược Moneyline là gì? Cách chơi Cược Moneyline từ A-Z 

• FCB8 – Nhà cái cá cược bóng đá hàng đầu châu Âu 

• NBET – Tìm hiểu nhà cái cá cược bóng đá uy tín chất lượng 

• Nhà cái là gì? Nhà cái cá cược thu lợi nhuận thế nào 

• Cược đối đầu là gì? Hướng dẫn đặt cược đối đầu cho ma mới 
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