

PERATURAN

PERATURAN AGENASIA88
- Dengan mendaftar berarti member telah dianggap mengerti dan setuju dengan peraturan yang
berlaku di AgenAsia88
- Usia minimum membuka account di AgenAsia88 adalah 18 tahun.
- Setiap member harus bertanggung jawab untuk menjaga sendiri user id dan password rahasia.
- Setiap member bertanggung jawab untuk menyediakan data mereka pada AgenAsia88, terutama
no handphone dan rekening bank.
- Member dapat melakukan Deposit atau Penarikan setiap hari di mana bank bisa memeriksa mutasi
rekening.
- Sportbook SBOBET dan IBCBET minimum pemasangan adalah Rp 50.000
- Proses Deposit dan Withdraw hanya melalui BCA, Mandiri,BNI, & BRI.
- Taruhan atau Bet yang telah di lakukan ,tidak dapat di batalkan.Semua perhitungan yang dilakukan
oleh WEBSITE yang bersangkutan adalah FAIR atau BENAR..
-Transfer Saldo Minimum 1 games untuk games lain adalah Rp 100.000 (Maksimum 1x perHari )
- Kami tidak melayani keluhan dalam bentuk apapun setelah Penarikan atau Deposit yang lebih dari
24 jam.
- Agenasia88 memliki hak untuk menolak member yang bermasalah untuk membuka akun di kami.
Peraturan Deposit :
- Minimum Deposit Rp 50.000
- Deposit akan diproses bila menggunakan rekening bank yang telah terdaftar.
- Deposit diwajibkan menggunakan Internet banking, ATM, dan Setor Tunai melalui ATM.
- Tidak Menerima Deposit di setor tunai melalui Bank Teller dan juga MESIN EDC, Apabila masih
dilakukan, Dana tersebut kami anggap sebagai dana donatur.
- Sebelum Melakukan Deposit harus Konfirmasikan terlebih dahulu melalui CS kami
- Deposit diharapkan tidak mendekati jam offline bank, apabila kami tidak bisa cek mutasi rekening
maka deposit anda akan diproses setelah bank online kembali atau kita dapat cek mutasi rekening
- Kami tidak menerima bukti transfer apapun seperti bukti transfer SMS banking, Internet banking
& Slip transfer
Peraturan Penarikan :
Minimum Penarikan Rp 50.000 (maksimal 6x wd dalam 1 hari)
Penarikan akan diproses bila menggunakan rekening bank yang terdaftar.
Penarikan akan diproses kurang lebih dalam 10 menit pada saat bank online, Kami tidak dapat
memproses penarikan apabila bank sedang offline.
Diwajibkan konfirmasi melalui via YM, SMS & FORM penarikan.
Harap Diperhatikan peraturan deposit dan penarikan di kami sebelum anda bergabung dengan
agenasia88, Terima Kasih.
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