
Paga em prestações com Splitit 
  
Agora já podes comprar os teus produtos a prestações. 

Já é possível comprares os produtos que tanto desejas e pagá-los em prestações em 
2, 4, 6, 8, 10 ou 12 vezes, de forma simples e segura. Só necessitas de ter um 
cartão de crédito Visa ou MasterCard e o valor total da tua compra 
disponível no plafond. 

 
Pagamento em prestações 

Faz a tuas compras escolhendo o Splitit no checkout e usa o teu cartão de crédito 
para dividir o pagamento em prestações. 

 
 

Sem aplicações 
ou verificação de crédito 

Quando fazes uma compra não há aplicações ou verificações de crédito. A 
aprovação é imediata. 

 

• No momento da compra, só te será cobrado o primeiro pagamento. O saldo 
restante será retido no teu cartão de crédito até que o pagamento final seja 
efectuado. Após cada pagamento mensal, o montante retido do teu saldo disponível 
será reduzido para o novo saldo restante (o montante retido pode aparecer como 
"pendente") 
  
• Para ser elegível deves possuir um cartão de crédito VISA ou MasterCard e ter o 
valor total da tua compra disponivel no teu cartão. 
  

Perguntas Frequentes (FAQ's) 
1) Quem pode comprar a prestações? 
Qualquer cliente maior de 18 anos de idade, detentor de um Cartão de Crédito 
com plafond igual ou superior ao valor total da compra.  
  
2) Como posso fazer uma compra a prestações com o Splitit? 
O processo de compra a prestações com o Splitit é simples e totalmente seguro.  



  
Só precisas de:  
1. Adicionar o(s) produto(s) que pretendes comprar ao carrinho e preencher as 
informações solicitadas. 
2. No checkout escolher o método de pagamento "Splitit" 
3. Escolher o número de prestações a parcelar (entre 2 e 12) 
4. Preencher os dados do cartão de crédito, aceitar os termos e condições e 
completar o pagamento. 
  
3) Em quantas mensalidades posso parcelar a minha compra? 
Podes parcelar o teu pagamento em 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 vezes. 
  
4) Existe valor mínimo para poder parcelar a minha compra? 
O valor mínimo para poderes parcelar uma compra são 250€, e qualquer 
produto disponível no site da Best Electronics pode ser adquirido através do 
método de pagamento a prestações Splitit. 
  
5) Quais as taxas e juros do pagamento a prestações Splitit? 
O pagamento a prestações Splitit tem o custo extra de 8%. 
  
6) Que tipo de cartões posso utilizar com o Splitit?  
Qualquer tipo de cartão de crédito VISA ou MASTERCARD. Os cartões devem 
ser pessoais e não empresariais. 
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