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Về nhà cái Oxbet 

Mặc dù so với những người bạn cùng đồng trang lứa, Oxbet sở hữu sức hút 

khủng hơn rất nhiều. Dù vậy, không phải ai cũng biết rõ nguồn gốc xuất xứ của 

nhà cái này, cũng từ đó mà nhiều thông tin cho rằng nhà cái này lừa đảo người 

chơi cần phải cẩn thận. 

Tránh gặp phải những thông tin mang tính chất hoang mang như trên, việc biết 

rõ nguồn gốc của Oxbet rất quan trọng. 

Oxbet là gì 

Oxbet là nhà cái trực tuyến, được biết đến là nền tảng cá cược 4.0 có mặt từ rất 

sớm trên thị trường cá độ. Trước khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam và khuynh 

đảo nhiều bảng xếp hạng nhà cái uy tín, Oxbet đã từng khiến dân chơi thế giới 

phải đứng ngồi không yên vì mang đến những kèo cá cược quá ư hấp dẫn. 

 

Thông tin trên không hề quảng cáo quá đà cho Oxbet đâu, mà bởi nhà cái này 

được cấp phép hoạt động hợp pháp thông qua tổ chức uy tín. Cụ thể, chống 

lưng cho Oxbet gồm có giấy phép hoạt động từ Electra Works Limited, được bảo 

hộ bởi hội đồng cờ bạc GGC – Gibraltar Gambling Commission. 

Để nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức trên để thuận tiện hơn trong việc hoạt 

động tại nhiều quốc gia trên thế giới, Oxbet đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm 
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duyệt gắt gao, đáp ứng vô số những yêu cầu từ các tổ chức, cơ quan uy tín đầu 

ngành đưa ra, chẳng hạn. 

(1)  Đảm bảo được thông tin của khách hàng không được phép lộ ra ngoài, bất 

kỳ thông tin nào cũng phải được bảo mật tuyệt đối, không được sao chép lẫn 

đánh cắp. Tuyệt đối không hợp tác với bên thứ 3 hoặc các bên không liên quan, 

nhằm buôn bán thông tin của khách hàng kiếm lợi nhuận. 

(2) Website phải được thiết lập công nghệ bảo mật an toàn nhất, hiện đại nhất 

hiện nay. Các dịch vụ giải trí phải đáp ứng được tính công bằng, minh bạch tuyệt 

đối, không xuất hiện tình trạng hacker làm ảnh hưởng đến kết quả của các loại 

hình cá cược. 

(3) Thời gian các giao dịch diễn ra phải hết sức nhanh gọn, chuyên nghiệp. Không 

chậm trễ trong bất kỳ hình thức nào, thao tác thực hiện giao dịch phải đơn giản, 

thời gian xét duyệt nhanh chóng, đặc biệt không giới hạn số tiền nạp rút trong 

ngày. 

(4) Liên kết được với nhiều hệ thống ngân hàng địa phương để khách hàng thực 

hiện giao dịch dễ dàng hơn, hỗ trợ nạp rút bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo 

điều kiện cho người chơi của từng quốc gia nạp rút thoải mái, không bị gò bó 

bởi những hình thức nhà cái độc quyền. 

Đây chỉ mới là một trong những điều cơ bản nhất mà Oxbet phải đáp ứng được, 

nếu muốn được các cơ quan tổ chức uy tín “chấm điểm” tin cậy. Có thể thấy, 

những vấn đề trên tuy nói thì dễ, nhưng thực hiện thì lại không dễ tí nào, vậy mà 

Oxbet vẫn vượt qua đủ để thấy mức độ uy tín, cũng như đẳng cấp của nhà cái 

này như thế nào rồi. 

Nhà cái Oxbet của nước nào 

Oxbet là một trong những nhà cái cá cược trực tuyến đến từ Châu Âu, sở hữu bề 

dày kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm liên quan 

đến cá cược giải trí trực tuyến. Phương châm mà nhà cái này luôn hướng đến, 

chính là mang đến những trải nghiệm về sản phẩm tốt nhất liên quan đến cá độ. 



 

Đã vạch ra thì phải làm được, nên Oxbet đã chi cả thời gian, công sức và tiền bạc 

để phát triển hệ thống bài bản nhất, hiện đại nhất. Thành quả nhận về được chắc 

hẳn ai cũng dễ thấy được, khi hiện tại Oxbet có đến hàng triệu người chơi cùng 

tham gia đặt cược, không phân biệt đến từ quốc gia nào. 

Tại thị trường cá cược trực tuyến Việt Nam, hẳn là mọi người sẽ dễ dàng tham 

gia vào bất kỳ nhà cái nào. Nhưng cam kết ít nhà cái nào lại có danh sách sản 

phẩm hơn +1.000 dịch vụ khác nhau để lựa chọn, tập trung chủ yếu ở các thể 

loại như Thể Thao, Live Casino, Thể Thao Ảo, e-Sports, Trò Chơi. 

Có rất nhiều đánh giá tích cực dành cho nhà cái này, chẳng hạn như nhờ hệ 

thống bảo mật tối tân mà bản thân người chơi không phải lo lắng về sự an toàn 

của thông tin lẫn số dư. Khi đã đến với Oxbet, mọi người chỉ cần tập trung vào 

giải trí, còn những vấn đề khác đã có nhà cái lo toàn bộ. 

Chính sách hỗ trợ người chơi liên tục được cập nhật, cải thiện hơn nữa chất 

lượng game, không ngừng nỗ lực để nâng cấp hệ thống phát triển mạnh mẽ hơn 

nữa, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của khách hàng ngày càng tăng cao. Nhìn 

chung, đến tham gia Oxbet chưa bao giờ là quyết định sai lầm. 



Link truy cập nhà cái Oxbet chính thức 

Thị trường cá cược trực tuyến sôi động, nhưng để phân biệt được nơi nào uy tín 

nơi nào không là điều rất khó. Trong khi đó Oxbet lại quá nổi tiếng, nên tình 

trạng bắt chước lại thương hiệu, giao diện và vô số thứ khác nữa nhằm qua mắt 

người chơi mới gia nhập vào thế giới cá cược. 

 



Do đó, khi tham gia vào Oxbet nhất định cần phải lựa chọn cho mình một Link 

truy cập đảm bảo an toàn. Hạn chế tình trạng giả mạo, tiền mất tật mang và có 

những đánh giá không chính xác về nhà cái này, mọi người có thể tham khảo qua 

Link truy cập sau. 

• Link chính thức: https://oxbet.net 

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, mình sẽ cập nhật ngay cho mọi người được biết, 

tránh bị kẻ xấu lợi dụng bởi những Domain giả mạo, kém chất lượng. Thử ghé 

qua Link trên xem sao nhé, có rất nhiều game thủ đã đổi từ nhà cái đang chơi để 

về Oxbet đấy. 

Đăng ký chơi tại nhà cái Oxbet 

Bắt đầu sự nghiệp khởi nghiệp của bản thân thông qua các dịch vụ giải trí đến từ 

nhà cái này, vậy thì trước tiên bản thân phải sở hữu ngay cho mình một tài khoản 

chính chủ, được tạo nên từ những thông tin mà mình muốn, tài khoản không 

đụng hàng bất kỳ ai. 

Cách thức đăng ký tại nhà cái Oxbet không hề khó hay lằng nhằng, mọi người chỉ 

cần tập trung vào những bước cơ bản như sau là đã có ngay tài khoản cá cược 

ngay rồi. 
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Bước 1: Truy cập Link cá cược chính thức của nhà cái (Xem lại mục trên), nhấn vào 

nút Đăng Ký trên cùng bên phải của giao diện Website. 

Bước 2: Bảng Đăng Ký Tài Khoản sẽ hiện ra, lúc này mọi người cần phải hoàn 

thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. 

* Các thông tin mà hệ thống yêu cầu người chơi phải cung cấp bao gồm (1) Tên 

đăng nhập 6 đến 30 ký tự, (2) Mật khẩu 6 đến 32 ký tự, (3) Nhập lại mật khẩu, (4) 

Nhập số điện thoại (Thông tin quan trọng). 

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết, kiểm tra lại thông tin một lần nữa 

trước khi nhấn Đăng Ký Ngay để hệ thống xét duyệt yêu cầu. Nếu thông tin đăng 

ký không bị trùng với bất kỳ tài khoản nào khác trong hệ thống, Website sẽ tự 

động đăng nhập tài khoản. 

Như vậy, dựa vào 3 bước đơn giản như trên mọi người đã chính thức trở thành 

một trong những thành viên của Oxbet. Điều tiếp theo mọi người cần thực hiện 

nữa, đó là nhanh tay thực hiện giao dịch nạp tiền lần đầu có kèm với các khuyến 

mãi hấp dẫn từ Oxbet để có đủ vốn để bắt đầu hành trình làm giàu nhé. 



Nạp rút nhanh chóng tại nhà cái Oxbet 

Giao dịch tại nhà cái, dù là nạp tiền hay rút tiền cũng đều được đánh giá là cực kỳ 

nhanh chóng và hết sức chuyên nghiệp. Thao tác thực hiện không hề gây khó 

khăn cho người mới thực hiện lần đầu, thời gian xét duyệt cho từng giao dịch là 

khác nhau, nhưng nhìn chung không quá lâu gây nên những khó chịu không 

đáng có. 

Chưa kể, dù là tài khoản thường hay tài khoản VIP đi chăng nữa, mọi giao dịch 

đều được xét duyệt dựa trên tiêu chí tự do, không có bất kỳ giới hạn hay ép buộc 

nào. Tạo thêm động lực để mọi người thực hiện giao dịch dễ dàng hơn nữa, hiện 

Oxbet đang áp dụng nhiều hình thức nạp rút vô cùng hiện đại và tiện lợi. 

Người chơi có thể thực hiện chuyển khoản thông qua các ngân hàng lớn tại Việt 

Nam dựa trên các phương thức như Internet Banking, ATM hoặc tại quầy đều 

được. Nếu không, có thể chọn những hình thức khác như Ví Điện Tử, Paywin và 

tất nhiên không thể nào thiếu đi hình thức quốc dân Thẻ Cào rồi. 

Bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong suốt quá trình thực hiện giao dịch, chẳng hạn 

số tiền nhận khuyến mãi không chính xác, mất mát số dư hay vô số những 

chuyện “không tên” nào khác, đều sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng giải 

quyết, nếu sự cố đến từ hệ thống khách hàng sẽ được bồi thường thỏa đáng. 

Cách nạp tiền Oxbet đa dạng 

Có tổng cộng 4 hình thức nạp tiền tại Oxbet, bao gồm: 

• Nạp qua Ngân Hàng: Cung cấp 3 sự lựa chọn phổ biến nhất hiện nay 

cho dân chơi, bao gồm chuyển tiền qua Internet Banking, chuyển 

tiền qua ATM hay nạp tiền mặt ngay tại quầy giao dịch. 

• Nạp qua Paywin: Một trong những phương thức nạp tiền phổ biến 

nhất hiện nay mà bất kỳ nhà cái nào cũng có, sở hữu ưu điểm nhanh 

chóng và an toàn tuyệt đối, tuy nhiên muốn giao dịch thành công 

mọi người cần phải có tài khoản ngân hàng muốn thực hiện giao 

dịch, đồng thời đã đăng ký Internet Banking. 



• Nạp qua Thẻ Cào: Không có hình thức nạp tiền nào lại vừa nhanh lại 

vừa gọn giống như Thẻ Cào. Dù vậy, Oxbet hiện đang thực hiện phí 

gạch dành cho hình thức này khá cao, chẳng hạn 32% Viettel, 33% 

Vinaphone, 34% Mobifone, cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết 

định chọn hình thức Thẻ Cào nhé. 

• Nạp qua ví Momo: Để giao dịch thành công bằng hình thức này, 

trước tiên mọi người cần phải mở tài khoản Momo và có tiền trong 

tài khoản này. Hình thức nạp tiền này cũng tiện lợi, tiết kiệm thời 

gian thực hiện nhưng nếu chưa có tài khoản Momo từ trước thì mọi 

người phải mất thời gian kha khá để tạo ví Momo, sau đó liên kết 

ngân hàng. 

NẠP QUA NGÂN HÀNG 

Lựa chọn nạp qua Ngân Hàng, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước 

sau. 

 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, chọn hình thức NẠP QUA NGÂN HÀNG. 

Bước 2: Lấy thông tin ngân hàng đại diện để bắt đầu chuyển tiền. 



* Tại mục Chọn ngân hàng, mọi người có thể chọn 1 trong những ngân hàng mà 

mình muốn thực hiện, danh sách ngân hàng có thể thực hiện giao dịch hiện nay 

bao gồm Techcombank, BIDV, Eximbank, ACB, Sacombank, Vietinbank, 

Vietcombank, DongA. Sau khi lựa chọn được ngân hàng, có thể sao chép thông 

tin để tiện hơn trong việc thực hiện chuyển tiền. 

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin chuyển tiền 

* Khi đã hoàn tất việc chuyển tiền cho nhà cái thành công, quay trở lại trang nạp 

tiền ban nãy đã lựa chọn. Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin mà mọi 

người thực hiện, trong đó có: 

(1) Chọn gói khuyến mãi (Quan trọng): Nhà cái hỗ trợ người chơi bằng nhiều 

chương trình khuyến mãi khác nhau, hãy chọn gói khuyến mãi phù hợp với nhu 

cầu của bản thân. 

(2) Chọn ngân hàng: Cũng giống bước 2, mọi người cần chọn đúng ngân hàng 

đã thực hiện giao dịch để hệ thống đối chiếu thông tin. 

(3) Chọn phương thức nạp: Phương thức chuyển tiền mọi người đã thực hiện là gì 

thì lựa chọn cho tương xứng. 

(4) Họ tên người gửi: Cung cấp đầy đủ, chính xác tên của người thực hiện giao 

dịch chuyển tiền, nếu có thể thông tin này nên khớp với Họ và tên đã đăng ký. 

(5) Nhập số tiền: Nhập chính xác số tiền đã chuyển vào tài khoản nhà cái, rút gọn 

con số theo quy định, chẳng hạn 100.000 VND = 100 D. 

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, sau đó nhấn nút XÁC NHẬN để hệ thống 

xét duyệt yêu cầu. 

NẠP QUA PAYWIN 

Lựa chọn nạp qua Paywin, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước sau. 



 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, chọn hình thức NẠP QUA PAYWIN. 

Bước 2: Điền đầy đủ những thông tin cần thiết 

* Thông tin hệ thống yêu cầu bao gồm: 

(1) Chọn gói khuyến mãi: Có 2 gói khuyến mãi mặc định dành cho người chơi, 

muốn hưởng khuyến mãi nào thì nhấn chọn chương trình đó. 

(2) Chọn ngân hàng: Lựa chọn ngân hàng muốn thực hiện giao dịch, nên ưu tiên 

những ngân hàng đã bản thân đã đăng ký Internet Banking. 

(3) Nhập số tiền: Điền chính xác số tiền muốn nạp vào tài khoản của Oxbet, nhớ 

rút gọn con số nhé. 

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, sau đó nhấn nút XÁC NHẬN để hệ thống 

chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 4: Xác nhận thông tin chuyển khoản  



* Sau khi nhấn nút XÁC NHẬN, Website sẽ bắt đầu chuyển sang trang liên kết với 

ngân hàng mà mọi người đã chọn, lúc này chúng ta cần phải cung cấp chính xác 

thông tin đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để xác nhận hoàn tất giao dịch với 

nhà cái. 

NẠP QUA THẺ CÀO 

Lựa chọn nạp qua Thẻ Cào, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước sau. 

 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, chọn hình thức NẠP QUA THẺ CÀO. 

Bước 2: Điền đầy đủ và chính xác thông tin của thẻ cào. 

* Thông tin của thẻ cào rất quan trọng, nếu sai sót đến từ lỗi của người nạp, phía 

nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm. 

(1) Chọn nhà mạng: Có tổng cộng 3 nhà mạng để thực hiện giao dịch, gồm 

Viettel, Vinaphone và Mobifone, mỗi một nhà mạng đều có phí gạch thẻ khác 

nhau. 



(2) Mã thẻ (PIN): Điền chính xác mã PIN của thẻ cào vào vị trí của Nhập mã thẻ. 

(3) Số Series: Điền chính xác mã Series của thẻ cào vào vị trí của Nhập số series. 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, nhấn nút XÁC NHẬN để hoàn tất giao dịch, hệ 

thống bắt đầu xét duyệt yêu cầu. 

NẠP QUA VÍ MOMO 

Lựa chọn nạp qua ví Momo, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước sau. 

 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, chọn hình thức NẠP QUA VÍ MOMO. 

Bước 2: Chọn tài khoản Momo muốn thực hiện giao dịch, sau đó chuyển tiền vào 

tài khoản đã chọn. 

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. 



* Hoàn tất việc chuyển tiền vào ví Momo của Oxbet, tiếp tục quay trở lại trang 

nạp để hoàn thiện thông tin do hệ thống yêu cầu. 

(1) Chọn gói khuyến mãi: Hình thức này phù hợp để nạp lần 2 hoặc hoàn trả, mọi 

người có thể tham khảo và chọn chương trình phù hợp. 

(2) Tài khoản Momo: Đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản nào, thì chọn đúng 

tài khoản đó để hệ thống đối chiếu thông tin. 

(3) Số điện thoại người gửi: Số điện thoại cũng là tài khoản Momo, nếu sử dụng 

số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản sẽ xét duyệt dễ dàng hơn. 

(4) Nhập số tiền: Cung cấp chính xác số tiền đã chuyển vào ví Momo của nhà cái, 

nhớ rút gọn con số theo yêu cầu. 

(5) Mã giao dịch: Sau khi chuyển tiền thành công, nhớ lưu lại mã giao dịch trong 

ví Momo và điền vào lại đây. 

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã cung cấp, nếu không có thay đổi nhấn 

XÁC NHẬN để hoàn tất việc nạp tiền. 

Cách rút tiền Oxbet nhanh chóng 

Có tổng cộng 2 hình thức rút tiền tại Oxbet, bao gồm: 

• Rút qua Ngân Hàng: An toàn và nhanh gọn, người chơi chỉ cần cung 

cấp một vài thông tin cơ bản, tiền sẽ về tài khoản ngay lập tức. Được 

phép thực hiện qua 8 hệ thống ngân hàng khác nhau, tuy nhiên nhớ 

cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trước khi thực hiện rút tiền thông 

qua hình thức này nhé. 

• Rút qua Thẻ Cào: Thời gian xét duyệt gần như lập tức, nên rút qua 

Thẻ Cào đang được rất nhiều người chơi lựa chọn. Mọi người lưu ý, 

vì rút qua hình thức này có yêu cầu cung cấp cả số lượng thẻ, nên 

tránh trường hợp rút không thành công hãy kiểm tra lại số dư của tài 

khoản để rút tiền cho hợp lý. 

RÚT QUA NGÂN HÀNG 



Lựa chọn rút qua Ngân Hàng, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước sau. 

 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, sau đó chuyển sang mục Rút Tiền, bắt đầu chọn hình thức RÚT 

QUA NGÂN HÀNG. 

Bước 2: Chọn và cung cấp đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu. 

* Hoàn tất phiếu rút, người chơi cần cung cấp các thông tin một cách chính 

xác, nhà cái Oxbet sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin sai lệch. 

(1) Chọn ngân hàng: Chọn chính xác ngân hàng muốn nhận tiền, danh sách ngân 

hàng hỗ trợ rút tiền bao gồm Vietcombank, ACB, DongA, Vietinbank, BIDV, 

Techcombank, Sacombank, Eximbank. Ngoài những cái tên trên, Oxbet không hỗ 

trợ ngân hàng khác, nếu không có ngân hàng như mình mong muốn, có thể 

chọn hình thức rút tiền khác. 

(2) Họ và tên người nhận: Nhập chính xác tên của người nhận tiền, ưu tiên Họ và 

tên đã đăng ký ở thông tin cá nhân của tài khoản Oxbet. 

https://oxbet.tips/


(3) Số tài khoản: Điền chính xác số tài khoản đi cùng với tên của chủ tài khoản, 

nên nhớ là số tài khoản phải chính xác và đã được mở thành công tại hệ thống 

ngân hàng đã chọn. 

(4) Số tiền: Nhập chính xác số tiền muốn rút, nhớ rút gọn con số giống như cách 

thức nạp tiền. 

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nhấn nút RÚT TIỀN để kết thúc quá trình, 

hệ thống bắt đầu xét duyệt yêu cầu. 

RÚT QUA THẺ CÀO 

Lựa chọn rút qua Ngân Hàng, mọi người cần phải thực hiện đầy đủ các bước sau. 

 

Bước 1: Truy cập vào Link chính thức của Oxbet, đăng nhập vào tài khoản và lựa 

chọn Nạp Tiền, sau đó chuyển sang mục Rút Tiền, bắt đầu chọn hình thức RÚT 

QUA THẺ CÀO. 

Bước 2: Chọn và nhập đầy đủ những thông tin liên quan 



* Mọi người cần chọn chính xác mệnh giá và nhà mạng, nếu chọn sai phía nhà cái 

sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại. 

(1) Chọn nhà mạng: Thoải mái lựa chọn 1 trong 3 nhà mạng muốn giao dịch bao 

gồm Viettel, Vinaphone và Mobifone. 

(2) Mệnh giá: Sau khi chọn nhà mạng, bảng Mệnh giá sẽ xuất hiện để người chơi 

lựa chọn, mệnh giá có thể rút dao động từ 10.000 VND đến 500.000 VND. 

(3) Số lượng thẻ: Muốn rút bao nhiêu thẻ, điền con số liên quan vào Nhập số 

lượng thẻ. 

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nhấn nút RÚT TIỀN để hệ thống bắt đầu 

xét duyệt yêu cầu rút qua thẻ cào. 

Không khó để thấy, nạp tiền hay rút tiền qua Oxbet thật sự không quá khó hay 

quá nhiều thao tác. Cực kỳ đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh, đây là điều hiếm 

có nhà cái nào có thể hoàn thành được giống như nhà cái Oxbet. Để quyền lợi 

của mình được đảm bảo tốt nhất, hãy chuẩn bị sẵn một tài khoản ngân hàng để 

thực hiện mọi giao dịch nhanh hơn. 

Tổng quan về nhà cái Oxbet 

Đứng trước vô vàn những nhà cái mới lẫn nhà cái cũ hiện nay trên thị trường cá 

cược hiện nay, Oxbet vẫn được đánh giá là một trong những thương hiệu chuyên 

cung cấp các dịch vụ giải trí trực tuyến đáng đồng tiền bát gạo nhất hiện nay, 

điều gì đã làm nên sức hút đó? 

Mọi thứ không phải là chuyện ngẫu nhiên, để có được như ngày hôm nay Oxbet 

đã cung cấp được rất nhiều tiêu chí hay ho mà dân chơi đang tìm kiếm, hàng loạt 

những ưu điểm mà ngay cả những thương hiệu nhà cái đình đám khác khó lòng 

làm được. 

Muốn hiểu rõ hơn nữa về nhà cái này, để xem thử đây có phải là chân ái để xứng 

đáng với sự đầu tư về thời gian, lẫn tiền bạc để khởi nghiệp hay không. Cũng 



xem qua một vài đánh giá sau đây, chắc chắn Oxbet sẽ không làm mọi người thất 

vọng đâu. 

Đánh giá website 

Ấn tượng đầu tiên khiến bao người “gục ngã” ngay từ lần đầu gặp Oxbet, chính 

là phần giao diện và đồ họa được thiết kế vô cùng thông minh, sáng tạo đến từ 

vị trí của bộ phận thiết kế Website. Bất kỳ ngõ ngách nào của trang, cũng đều 

được thiết kế tỉ mỉ, đẹp không góc chết. 

 

Không tận dụng quá nhiều gam màu sặc sỡ, tập trung vào những tông màu đơn 

giản, vừa thể hiện được sự đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Quan 

trọng hơn cả, Oxbet muốn giao diện của mình phải tạo được sự gần gũi với 

người chơi ngay từ lần đầu tham gia, càng gợi lên sự tò mò thích thú muốn trải 

nghiệm ở những lần tiếp theo, chính là đích đến cuối cùng mà nhà cái mong 

muốn. 

Kết hợp hoàn hảo với bố cục siêu gọn gàng, logic trong từng chi tiết để người 

chơi không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc thực hiện các thao tác đặt cược. 

Phê hơn nữa, khi tốc độ tải của Website cực nhanh, thậm chí các sản phẩm yêu 

cầu Livestream hay tính tương tác cao, đều thể hiện rất tốt. 



Tạm gác lại phần nhìn, để cùng chuyển sang phần nghe. Trang sử dụng hệ thống 

âm thanh đa dạng, tùy vào sản phẩm mà người chơi lựa chọn ma trò chơi đó có 

hoặc không âm thanh cần thiết. Vì có những dịch vụ giải trí, cần phải tập trung 

cao độ nên âm thanh có phần dịu nhẹ, nền nã. Còn đối với những trò chơi cần 

không gian thoải mái, Chill hết mức thì âm thanh sẽ cực sôi động, sập sình theo 

từng cử động. 

Và còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi bản thân được tận hưởng vô vàn sảnh cá cược 

được tích hợp loạt tỷ lệ cược đỉnh nhất hiện nay. Nhàm chán là chuyện chưa bao 

giờ có thể xảy ra ở Oxbet, loạt nhà phát triển game hàng đầu trên thế giới sẽ 

giúp người chơi dù khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi. 

Kho game cá cược 

Từ lúc xuất hiện cho đến nay, Oxbet tập trung mọi nguồn lực để phát triển các 

hình thức cá cược có ở Website của mình, dù đã có hơn 1.000+ sản phẩm nhưng 

dường như mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, càng ngày hệ thống càng cập nhật 

nhiều sản phẩm hơn, phù hợp với sự tò mò đổi mới của người chơi, cải thiện chất 

lượng mỗi ngày đạt mức vượt trội hơn. 



 

Các chuyên mục chính không thể thiếu tại Oxbet bao gồm Thể Thao, Thể Thao 

Ảo, Live Casino, e-Sports, Bắn Cá, Nổ Hũ, Lô Đề. Thể Thao có thể được xem là sản 

phẩm chủ lực của nhà cái này, khi cung cấp tỷ lệ cược cao nhất hiện nay, cùng với 

đó là loạt kèo hấp dẫn. 

Với 3 phong cách cá cược riêng biệt, thương hiệu mang đến E Thể Thao đẳng cấp 

Euro, K Thể Thao bóng đá đỉnh cao, A Thể Thao phong cách đậm chất Asia. Bất 

kỳ giải đấu lớn hay nhỏ nào trong và ngoài nước, đều được cập nhật vô cùng 

sớm, để người chơi thoải mái tham khảo chọn lựa. 

Và đâu chỉ tập trung vào mỗi môn thể thao vua thôi đâu, Oxbet còn phân bổ 

nguồn tài chính khổng lồ của mình, để phát triển các sản phẩm thể thao hấp dẫn 

không thua kém khác như Bóng Rổ, Bóng Chuyền, Bóng Bàn, Bóng Chày, Đua Xe, 

Đua Chó, Đua Ngựa… 

Nhìn chung, Thể Thao Ảo vô cùng ảo diệu với nhiều bộ môn kịch tính chất lượng, 

Casino sở hữu nhiều sảnh bài hay ho như Đông Dương – Atlantic – Sexy Casino, 

Nổ Hũ chơi mãi không hết sản phẩm mà còn có cơ hội đổi đời, Xổ Số tỷ lệ 1 ăn 



99 cực sốc… tóm lại, chẳng có bất cứ giới hạn nào cả khi tham gia vào thế giới 

giải trí của Oxbet. 

Bộ phận chăm sóc khách hàng 

Sở hữu nguồn tài chính khổng lồ, nên Oxbet không gặp bất kỳ khó khăn nào 

trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ mọi thắc 

mắc nhanh chóng, kịp thời. Đi cùng với đó, nhà cái còn tạo ra rất nhiều kênh hỗ 

trợ người chơi, điển hình: 

• Live Chat. 

• Số điện thoại: 0333.97.197 

• Email: csvn@oxbet.com. 

• Zalo: 0395.84.5560. 

 

Hệ thống bảo mật 

Giá trị thương hiệu được tạo dựng từ chính sự uy tín, công bằng và minh bạch. 

Nên không khó để Oxbet chiếm trọn tình cảm từ phía người chơi. Không chỉ 1, 

mà có rất nhiều dẫn chứng cho thấy nhà cái hoàn toàn đảm bảo an toàn, bảo 

mật… chẳng hạn: 

mailto:csvn@oxbet.com


• Được cấp phép hoạt động kinh doanh hợp phép từ các tổ chức lớn. 

• Cam kết bồi thường thỏa đáng nếu ảnh hưởng đến quyền lợi của 

khách. 

• Minh bạch trong mọi hoạt động cá cược, tốc độ giao dịch nhanh 

chóng. 

• Nhận được đánh giá tích cực từ phía hội viên, số lượng thành viên 

tăng chóng mặt. 

 

Khuyến mãi tại Oxbet 

Không cố tình tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để gây sự chú ý, khiến 

nhiều người chơi “lú” không biết nên tham gia vào chương trình nào. Oxbet tập 

trung vào 3 chương trình chính, bao gồm: 

• Thưởng nạp 100% lần nạp đầu tiên.  

• Thưởng nạp 30% lần nạp thứ hai.  

• Hoàn trả 1.58% không giới hạn. 



 

Tại sao nên chơi cá cược tại Oxbet 

Có không ít người chơi thắc mắc tại sao thị trường cá cược nhiều thương hiệu 

đến vậy, cớ gì phải chọn Oxbet. Nếu thật sự vẫn chưa biết, thì những chi tiết sau 

sẽ cho mọi người thấy rõ vì sao nên cá cược tại Oxbet. 

Nhà cái Oxbet vs FCB8 

Cả Oxbet và FCB8 đều có mang đến chương trình khuyến mãi 100% cho lần nạp 

đầu, khuyến mãi 30% cho lần thứ hai. Tuy nhiên, đáng tiếc FCB8 chỉ dừng lại ở 

mức 1.5% cho khuyến mãi hoàn trả, trong khi cũng là hoàn trả những Oxbet lại 

đạt mức 1.58%. Cũng là hoàn trả, nhưng có hoàn trả “this” hoàn trả “that”. 

Nhà cái Oxbet vs SIN88 

Khá nhiều người chơi bức xúc và đặt câu hỏi rằng nếu hình thức Thẻ Cào phải 

chịu phí gạch thẻ, thì không có khuyến mãi đã đành. Vậy tại sao hình thức Momo 

vô cùng tiện lợi, mà SIN88 lại không cho phép nhận chương trình khuyến mãi? 

Đến tận bây giờ, phía SIN88 vẫn chưa chấp nhận cho hình thức nạp tiền này nhận 

bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. 



Oxbet không thế, ngoại trừ khuyến mãi 100% thì các chương trình khuyến mãi 

khác đều có hiệu lực ở Nạp qua ví điện tử. Tuy chỉ là việc làm nhỏ, nhưng đủ thấy 

Oxbet quan tâm đến quyền lợi của người chơi ra sao. 

Nhà cái Oxbet vs 11Bet 

Ngay từ lần đầu truy cập vào 11Bet, không ít người khó chịu ra mặt khi nhà cái 

chỉ dụng kích thước chữ khá nhỏ, dù chỉ là một yếu tố nhưng lại khiến những 

game thủ “4 mắt” khó chịu ra mặt. Cứ phải như Oxbet, kích thước chữ vừa phải, 

vừa dễ nhìn vừa dễ thực hiện thao tác, cứ thử so sánh giao diện của cả 2 nhà cái 

là mọi người sẽ rõ. 

 

Nhà cái Oxbet vs Bong99 

Nếu là người chơi mới, sẽ đặt dấu chấm hỏi về mức độ uy tín của Bong99. Truy 

cập vào trang cá cược này, mọi thông tin đều rất sơ sài, chẳng thể tìm thấy được 

sự hấp dẫn nào cả. Còn khi truy cập vào Oxbet, bất kỳ thông tin nào cũng được 

cung cấp đầy đủ, người chơi có thể tìm thấy bất kỳ thông tin hay tính năng một 

cách dễ dàng, nhờ cách xếp rất khoa học. 

Nhà cái Oxbet vs Debet 



Debet là một trong những thương hiệu lớn, dù vậy thì việc có quá ít kênh chăm 

sóc khách hàng là điều khó có thể chấp nhận được. Thử hỏi, nếu là lúc bình 

thường thì Live Chat và Hotline có thể trả lời câu hỏi của người chơi nhanh 

chóng, nhưng vào những giờ cao điểm thì liệu 2 kênh liên lạc này có hỗ trợ người 

chơi kịp thời hay không? 

Vấn đề người chơi gặp khó khăn ở vấn đề này hay vấn đề khác rất dễ xảy ra 

trong quá trình cá cược, nên Oxbet đầu tư hẳn 4 kênh liên lạc, đã vậy còn hỗ trợ 

24/7 nên nhanh chóng giải quyết êm đẹp mọi chuyện. 

Nhà cái Oxbet vs Lucky88 

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, điều đó thật sự đúng với danh sách khuyến mãi 

của Lucky88. Vào mục khuyến mãi, dễ dàng thấy được nhà cái này có hơn 10 

khuyến mãi khác nhau, vừa gây khó khăn cho người chơi lần đầu không biết lựa 

chọn cái nào, chưa kể một số chương trình đã kết thúc nhưng vẫn được hiển thị ở 

Website. 

Đã có rất nhiều vụ người chơi bóc phốt nhà cái không cho người chơi nhận 

khuyến mãi, đến khi hỏi đến lý do vì sao thì lại giải thích rằng “Do người chơi 

không tìm hiểu kỹ”. Đây là câu trả lời khó chấp nhận được, thay vì cố tình gây lú 

cho người chơi, thì nên tập trung vào những khuyến mãi chính như Oxbet đã và 

đang thực hiện. 

Nhà cái Oxbet vs Mibet 

Mibet mặc dù có những tính năng độc lập, Domain độc lập và nhiều thứ khác 

nữa. Nhưng hình như có gì đó sai sai, khi Mibet chỉ là nhà cái trung gian mà thôi. 

Nghĩa là người chơi tạo tài khoản và nạp tiền tại Mibet, nhưng khi đặt cược lại 

phải chuyển sang nhà cái Bong88. 

Loại bỏ ngay những rườm rà đó, Oxbet cho phép tạo tài khoản, đặt cược và nạp 

rút ngay tại hệ thống của mình, mà không cần phải chuyển sang bất kỳ một 

trang cá cược nào khác. 



Kinh nghiệm chơi cá cược thắng lớn tại 

Oxbet 

Tạo tài khoản, nạp tiền đầy đủ sau đó cá cược là có thể chiến thắng liền đâu. 

Nhiều người thắc mắc sao cứ tham gia cá cược Oxbet là thua hoài, trong khi 

người khác vẫn thắng bình thường. Không phải ngẫu nhiên đâu, có kinh nghiệm 

cả đấy. 

Kinh nghiệm cá cược bóng đá  

Dù tham gia vào bất kỳ kèo cá cược nào đi chăng nữa, cũng nên dành thời gian 

để tìm hiểu kỹ những thông tin trận đấu. Chẳng hạn, thứ hạng hiện tại của đội 

bóng, phong độ đang lên hay xuống, cầu thủ chủ chốt có bị chấn thương hay 

không… càng có nhiều thông tin, càng dễ đưa ra quyết định chọn kèo sáng suốt. 

Kinh nghiệm chơi lô đề 

Mọi người đã biết nuôi lô là gì chưa, nếu vẫn chưa thì nên tìm hiểu ngay kiến 

thức này ngay lập tức, nếu không muốn gặp tình cảnh chọn lô nào là tạch lô đó. 

Nuôi lô tuy tốn khá nhiều chi phí, nhưng bù lại thành quả nhận được không hề 

uổng công uổng sức tí nào đâu. 

Kinh nghiệm đánh bài casino 

Nâng cao trình độ chơi đánh bài casino không có đường tắt, thay vì đâm đầu vào 

những sảnh chơi có mức cược khủng, hãy chọn mức cược vừa tầm. Tập luyện 

không ngừng nghỉ để trình chơi bài ngày càng được thăng tiến hơn, mọi người 

có thể tải những ứng dụng miễn phí để tập luyện, vừa nâng trình độ chơi bài vừa 

hiểu rõ hơn bộ môn mà mình đang để mắt đến. 



 

Kinh nghiệm nổ hũ không ngừng 

Cũng giống như lô đề, nhưng thay vì nuôi lô thì chúng ta sẽ chơi gấp thếp. Trước 

tiên, xác định mức vốn để chơi nổ hũ, sau đó chọn mức cược phù hợp và bắt đầu 

sử dụng kỹ thuật chơi gấp thếp, cứ liên tục như vậy anh em sẽ chẳng bao giờ sợ 

lỗ vốn, chưa kể còn may mắn nhận được hũ xu, đổi đời sau một lần quay. 

Kinh nghiệm bắn cá siêu khủng 

Chưa nắm rõ hệ số cá mà cứ đầu tư súng khủng, bắn loạn xạ hết cả lên vì nghĩ cá 

kiểu gì cũng chết. Đó chính là lối chơi sai lầm của nhiều dân chơi hiện nay, dù số 

dư của mọi người có nhiều số 0 đi chăng nữa, cũng đừng chủ quan mà hãy bắt 

đầu từ những loại súng cơ bản, nắm bắt hệ số cá và biết nên săn loài cá nào, nên 

bỏ qua loài cá nào. 

Các câu hỏi thường gặp của các tân thủ 

tại Oxbet 



Đây là lần đầu tiên anh em đến với Oxbet, chắc sẽ gặp một vài câu hỏi bỡ ngỡ 

cần được giải đáp đúng không. Sau đây sẽ là những câu hỏi nhà cái thường được 

hỏi nhiều nhất, tìm hiểu ngay câu trả lời để hiểu rõ hơn cần làm gì khi đến nhà 

cái này nhé. 

Chơi cá cược tại Oxbet có hợp pháp không 

Rất nhiều tin đồn cho rằng Oxbet bị sập, bị công an bắt nhiều thông tin sai lệch 

khác nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn hoặc những thông tin sai sự thật nhằm 

hạ thấp uy tín của Oxbet. Trải qua nhiều cuộc khảo sát gắt gao, nhà cái này cuối 

cùng cũng có giấy phép hoạt động hợp pháp, nên tham gia giải trí tại đây sẽ 

không phải lo sợ gì cả. 

Bật mí cách chơi cá cược Oxbet an toàn nhất 

Muốn an toàn nhất khi tham gia cá cược tại Oxbet, thì trước tiên cần phải truy 

cập đúng vào Link chính thức. Sau khi tạo tài khoản hoàn tất, trước khi nạp tiền 

và bắt đầu cá cược, hãy cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ, quan trọng nhất là Số 

điện thoại chính chủ nhé. 

 



Các luật cá cược bóng đá cơ bản cho người mới 

Tránh xảy ra lỗi trong quá trình đặt cược, sau khi chọn được kèo ưng ý thì nên 

kiểm tra lại ngày diễn ra trận đấu. Khi đã hoàn tất đặt cược, vào mục lịch sử kiểm 

tra lại phiếu cược của mình đã hợp lệ hay chưa, nếu có sai sót hay sự cố gì liên hệ 

ngay đến CSKH để được giải quyết. 

Những cách bắt kèo bóng đá chính xác nhất 

Oxbet có chuyên mục Tin Tức ngay trên thanh Menu của Website, chuyên mục 

này cung cấp đầy đủ những cách bắt kèo bóng đá cực kỳ chính xác từ các chuyên 

gia. Để chắc chắn hơn với phiếu cược của mình, anh em nhớ ghé qua chuyên 

mục này để soi kèo nhé. 
 

Đôi nét về CEO and Founder Oxbet Tips ông Nguyễn Nhật Hải 

Địa Chỉ: 397 Quốc Lộ 5, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới Thiệu: Chào anh em, tôi là Nguyễn Nhật Hải tác giả của trang web Oxbet 

Tips. Website của tôi là website review, đánh giá các thông tin về nhà cái uy tín 

Oxbet, trang cá cược online uy tín nhất 2022.  

Email liên hệ với Hải: oxbettips@gmail.com 

Các trang mạng xã hội của Nguyễn Nhật Hải  
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Xem thêm các bài viết của Oxbet Tips: 

• Sicbo là gì? Kinh nghiệm chơi Sicbo tại cổng game bài đổi thưởng online 

• Lô đề là gì? Kinh nghiệm bắt lô đề tại các nhà cái cá cược 

• Cách chơi kèo giữ sạch lưới khi tham gia cá cược bóng đá 

• Cách tính biên lợi nhuận của nhà cái cá cược trực tuyến 

• Cách chơi Bầu Cua Tôm Cá phiên bản 3D cực chất tại nhà cái online 
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