CAM KẾT TRƯỚC
Là một phần trong trách nhiệm của chúng tôi nhằm thúc đẩy dịch vụ cờ bạc có trách nhiệm, chúng tôi có cơ chế
giới hạn cam kết trước, trong đó cho phép bạn tự đặt ra giới hạn tổn thất cược tối đa hàng ngày.
CÀI ĐẶT GIỚI HẠN CAM KẾT TRƯỚC
Để cài đặt giới hạn cam kết trước, đơn giản, bạn chỉ cần làm theo những bước sau:
• Đăng nhập vào tài khoản TopBetta của bạn
• Nhấp vào tùy chọn tài khoản xuất hiện ở góc trên bên phải của trang web
• Trang cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện, nhấp vào tùy chọn "Cài đặt Giới hạn Cược".
• Nhấp vào "Cài đặt Giới hạn Cược của tôi" và sau đó nhập vào số tiền mà bạn xác định là giới hạn tổn
thất hàng ngày của mình.
Giới hạn cược sẽ được áp dụng ngay lập tức và bạn sẽ phải đợi 7 ngày nếu muốn tăng giới hạn tổn thất hàng
ngày.
Bạn cũng có thể cài đặt giới hạn cam kết trước cho những tài khoản cá cược khác của mình. Xem bảng dưới
đây để biết thông tin về cách đặt giới hạn cam kết trước với những nhà điều hành khác.
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Bạn có thể cài đặt, sửa đổi và xác nhận Giới hạn Đặt cọc của mình bằng cách chuyển đến Dịch vụ,
Bet365

Thành viên, chọn Tài khoản của tôi, sau đó chọn Kiểm soát Cờ bạc Có trách nhiệm rồi chọn Giới
hạn Đặt cọc sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Bạn có thể đặt giới hạn đặt cọc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng từ trong phần "Hồ sơ Tài

Betfair

khoản" sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản. Bạn có thể đặt giới hạn tổn thất hàng tuần, hàng tháng
hoặc hàng năm từ trong "Hồ sơ Tài khoản" của bạn sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản.
Để cài đặt giới hạn đặt cọc hoặc tổn thất, đến phần "Tài khoản của tôi" trong Centrebet và nhấp vào

Centrebet

"Chi tiết & Ưu tiên". Cũng có thể cài đặt Giới hạn Cam kết trước (trong tối đa 7 ngày) trên ứng dụng
bằng cách nhấp vào "Tài khoản của tôi" và chọn "Chi tiết của tôi".

Classic Bet

Crownbet

Luxbet

Sportsbet

TAB.com.au

Bạn có thể đặt giới hạn cam kết trước của mình bằng cách gửi email đến
support@classicbet.com.au hoặc gọi 1800 888 001.
Bạn có thể đặt giới hạn cam kết trước của mình bằng cách gửi email đến
support@CrownBet.com.au hoặc gọi 13 27696 238.
Bạn có thể đặt giới hạn cam kết trước của mình bằng cách gửi email đến selfexclude@luxbet.com
hoặc gọi 1300 589 328.
Bạn có thể cài đặt giới hạn đặt cọc trong phần "Tài khoản của tôi" của trang bên dưới tùy chọn
“Cờ bạc Có trách nhiệm" sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình.
Bạn có thể đặt giới hạn cam kết trước của mình bằng cách gửi email đến betcare@tabcorp.com.au
hoặc gọi 1800 882 876.

căn hộ

Đăng nhập vào tài khoản của bạn rồi tới: tự quản lý > cài đặt giới hạn cược của tôi.

Unibet

Bạn có thể đặt giới hạn cam kết trước của mình bằng cách gửi email đến
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ClientService@unibet.com.au hoặc gọi 13 78 68.
Để cài đặt giới hạn tổn thất hoặc đặt cọc, tới phần "Tài khoản" trên trang web William Hill Australia
William Hill

hoặc ứng dụng iOS và nhấp vào "Ưu tiên". Nếu sử dụng ứng dụng Android, có thể cài đặt giới hạn
bằng cách tới phần "Tài khoản" của ứng dụng Android và nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa".

THAY ĐỔI HOẶC XÓA GIỚI HẠN CAM KẾT TRƯỚC
Để thay đổi hoặc xóa giới hạn cam kết trước, đơn giản, bạn chỉ cần làm theo những bước sau:

•
•
•
•
•

Đăng nhập vào tài khoản TopBetta của bạn
Nhấp vào tùy chọn tài khoản xuất hiện ở góc trên bên phải của trang web
Trang cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện, nhấp vào tùy chọn "Cài đặt Giới hạn Cược".
Để xóa các giới hạn, nhấp vào “Xóa Giới hạn Cược của tôi".
Để thay đổi giới hạn tổn thất hàng ngày nhập số tiền mà bạn muốn đặt làm giới hạn tổn thất hàng ngày
của mình. Xin lưu ý nếu số tiền đó thấp hơn số tiền đã được chọn, sẽ mất khoảng 7 ngày để giới hạn
được cập nhật.

XIN LƯU Ý CHÚNG TÔI ÁP DỤNG THỜI GIAN CHỜ TỐI THIỂU NHƯ SAU
Giới hạn tổn thất hàng ngày sẽ áp dụng ngay lập tức và tăng giới hạn tổn thất hàng ngày sẽ mất 7 ngày.

Những điều khoản này được cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 7 năm 2016.

