Hướng dẫn đăng ký tài khoản chơi tại HL8 Việt Nam!
Bước 1: Chỉ cần nhấp vào “Đăng ký” để mở một tài khoản chơi.

Bước 2: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu của mẫu đơn đăng ký bên dưới:

Bước 3: Đăng ký tài khoản thành công.

Hướng dẫn gửi tiền vào chơi
Hiện tại HL8 Việt Nam đang hỗ trợ gửi tiền qua 9 ngân hàng địa phương và ví điện tử
MOMO để giao dịch. Thành viên có thể chọn gửi tiền qua tài khoản ngân hàng địa phương
hoặc qua ví MOMO.

Các bước gửi tiền rất đơn giản và thuận tiện:
Đầu tiên, Thành viên cần lấy thông tin tài khoản gửi tiền của HL8 để có thể gửi tiền vào
tài khoản chơi.
Bước 1: Nhấp chuột vào mục “Quản lý quỹ”.

Bước 2: Chọn “Gửi tiền” để thấy được thông tin các ngân hàng hỗ trợ, sau đó Thành viên
cần chọn ngân hàng muốn gửi tiền hoặc ví MOMO và ghi lại thông tin để chuyển khoản.

Bước 3: Thực hiện chuyển tiền qua trạm ATM, quầy tiền mặt tại ngân hàng, ngân hàng
trực tuyến hoặc chuyển khoản qua ví điện tử MOMO.
Bước 4: Thành viên vui lòng giữ lại biên lai gửi tiền trong trường hợp cần xác minh.

Tiếp theo, Thành viên cần làm lệnh gửi tiền tại trang HL8 để yêu cầu HL8 cập nhật tiền đã
gửi vào tài khoản chơi.
Bước 1: Nhấp chuột vào “Quản lý quỹ”.
Bước 2: Điền số tiền Thành viên đã chuyển khoản thành công.
Bước 3: Chọn ngân hàng mà Thành viên đã chuyển khoản

Bước 4: Nhập “Số Tham Chiếu tiền gửi” là số lệnh gửi tiền thành công từ ngân hàng, chọn
“Phương thức gửi tiền”, “Ngày giờ gửi tiền” và “Tải biên lai gửi tiền” (nếu có).

Bước 5: Nhấp vào “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện”, sau đó bấm
“Gửi đi” để xác nhận giao dịch.

Sau khi lệnh gửi đi, Thành viên sẽ nhận được thông báo “Chúng tôi sẽ xử lý khoản tiền gửi
sớm nhất có thể”

Khi tiền được cập nhật thành công, Thành viên có thể kiểm tra “Lịch sử giao dich” để xem
trạng thái giao dịch.

Hướng dẫn rút tiền
Thành viên có thể chọn rút tiền về qua các ngân hàng địa phương bên dưới:

Bước 1: Nhấp vào “Quản lý quỹ”, chọn vào “Rút tiền” và chọn ngân hàng muốn rút tiền

về, ví dụ: ACB

Bước 2: Điền số tài khoản ngân hàng rút tiền về và Số tiền muốn rút.

Sau khi lệnh rút tiền gửi đi, Thành viên sẽ nhận được thông báo “Chúng tôi sẽ xử lý khoản
tiền rút sớm nhất có thể”

Bước 3: Thành viên sẽ chờ từ 5 đến 15 phút để kiểm tra tiền về trong tài khoản ngân hàng
của mình.

