
Bermain Judi Online Dengan Menggunakan Pulsa 
 

Hal ini di karenakan permainan judi online sangat di ragukan bagi pecinta judi online, sangat di 

sayangkan bukan. Bagi para agen judi online ini adalah sesuatu keuntungan dan kepentingan untuk 

para pemain judi online. 

Daftar Bandar Pulsa Judi Online 

Biasanya permainan judi online adalah menggunakan uang asli, melalui tranksaksi transfer 

menggunakan bank yang sesuai anda daftarkan, bagi pemain pemula ini sangat meragukan sekali, 

apalagi ketika member baru ingin belajar bermain. Pastinya mereka tidak semuda itu percaya 

dengan gimik apa pun yang di gunakan untuk menarik para member-member baru. 

Di ketahui bahwa pemain pemula ini menganggap situs ini adalah kejahatan yang melalui daftar id 

menggunakan rekening, mereka menganggap kejahatan yang di lakukan oleh agen judi online ini 

akan menarik semua uang dari rekening mereka, melalu rekening yang sudah di gunakan untuk 

mendaftar tadi. itu hanya sebuah mitos belaka saja. Sesungguhnya iyakah, rekening tersebut hanya 

menjadi patokan untuk membuat ID asli anda, di karena kan setiap tranksaksi semua melalui 

rekening. 

Seperti anda melakukan transfer jualan online, seperti dalam halnya tersebut sama dengan agen judi 

online ini. Anda hanya akan melakukan transfer melalui bank yang sudah anda daftarkan, dan 

nantinya akan di tukar sebuah chips untuk bermain. Dan nantinya rekening anda di gunakan ketika 

anda menang bermain, chips kemenangan anda tadi bisa di tukar kembali dengan uang asli, nantinya 

para agen yang memproses kemenangan anda akan melakukan transfer sesuai rekening tujuan 

anda. 

Itulah sebenarnya yang terjadi, tapi kali ini adalah agen judi online sudah mempersiapkan matang-

matang soal ini. Bagaimana para pemula pemain judi online bisa percaya dalam bermain. 

Agen judi online memberikan tranksaksi melalui pulsa agar mudah, aman dan nyaman di percaya. Ini 

sangat simpel dalam melakukan tranksaksi melalui pulsa, tapi semua agen memiliki potongan 

tranksaksi pulsa, tidak ada website yang tidak ada potongan, semua pasti ada dan pastinya semua 

persenan berbeda-beda. 

Pahami Melakukan Deposit Pulsa Agen Judi Online 

 



Sebelum bermain permainan judi online menggunakan pulsa, anda wajib mengetahui/memahami 

ketentuan yang diterapkan oleh agen judi online. Dalam bermain judi pulsa, anda akan dikenakan 

biaya konversi dari pulsa ke chips permainan seperti hal yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Biaya 

ini dibebankan karena pada peraturannya pulsa yang anda transfer tersebut harus dijual kembali 

oleh agen kepada counter pulsa yang ingin menerima. Makanya untuk itu biaya sebesar 0.80% ini 

akan dibebankan kepada para pemain yang melakukan deposit via pulsa. 

Dibawah ini contoh konversi pulsa Telkomsel ke chips poker yang akan anda dapatkan jika 

melakukan deposit dengan nominal berikut: 

Deposit RP 100.000 akan menjadi RP 85.000  

Kenapa seperti itu, itulah potongan tersebut anda bisa kalikan saja contoh: RP 100.000 x 0.85% = RP 

85.000. Maka itulah hasil chips yang bakal anda terima ketika melakukan deposit pulsa 

Untuk bermain judi online pulsa, langkah yang harus anda lakukan adalah bergabung di agen bandar 

judi terpercaya seperti website Liga Ciputra. Dengan bergabung di agen itu, tentu anda tidak perlu 

khawatir lagi dengan fasiltisa dan keamanan yang diberikan agen. Berapapun kemenangan anda 

akan di proses selama 1-3 menit saja. Inilah rekomendasi agen judi pulsa terpercaya di Indonesia 

yang bisa anda jadikan sebagai referensi bermain. 

Nah begitulah contoh untuk potongan pulsa yang sudah di jelaskan di atas, dan anda tidak perlu 

takut lagi jika agen judi online ini melakukan penipuan atau pun kejahatan. 


