Skema Peminjaman
1. Pemesanan peminjaman dilakukan maksimal 1 hari sebelum digunakan.
2. Pemesanan peminjaman dilakukan melalui SMS / LINE / WA / E-mail.
3. Pada saat melakukan pemesanan peminjaman, harus memilih daftar harga yang
diinginkan.
4. Memberitahu kepastian peminjaman H-1 sebelum digunakan atau maksimal 3 jam
sebelum digunakan kepada pihak FSI yang dihubungi waktu pemesanan.
5. Apabila terjadi perubahan harga harus diberitahukan 1 hari sebelum dilakukan.
6. Menyerahkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
7. Mengisi form peminjaman yang disediakan baik online atau offline.
8. Menyetujui besaran denda yang dibebankan apabila pengembalian barang
terlambat / tidak sesuai kesepakatan / barang rusak.
9. Waktu pengambilan barang harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak FSI.
10. Pengambilan barang harus melalui pihak FSI (tidak boleh mengambil sendiri).
Skema Pengembalian
1. Pengembalian barang dilakukan sesuai waktu dan tempat yang disepakati.
2. Sebelum pengembalian, harus terlebih dahulu memberitahu pihak FSI melalui SMS
/ LINE / WA / E-mail.
3. Penaruhan barang harus atas pihak FSI (tidak boleh menaruh sendiri).
4. Pengembalian barang akan disertakan dengan pengembalian KTM.
5. Pengembalian barang yang melampaui batas kesepakatan akan dikenai denda
yang sudah disepakati di awal perjanjian sewa.
6. Apabila saat pengembalian barang dalam keadaan rusak, cacat, maka akan dikenai
denda sesuai tingkat kerusakan.
7. Apabila saat pengembalian barang hilang, maka akan dikenakan sanksi sesuai
dengan pertimbangan pihak FSI.

Skema Pembayaran
1. Pembayaran tunai dilakukan maksimal saat pengambilan barang.
2. Pembayaran dapat diserahkan langsung kepada salah satu anggota FSI.

3. Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke no rekening Bank Syariah
Mandiri, a.n Rosnita 7093444811.
4. Wajib konfirmasi pembayaran ke pihak FSI yang meminjamkan.
5. Jumlah uang yang dibayarkan harus sesuai kesepakatan, tidak boleh kurang.
6. Pembayaran akan disertai dengan kwitansi dari pihak yang memberikan pinjaman.
7. Pembayaran denda pada saat pengembalian barang. Apabila telat membayar
denda ada saknsi yang diberikan lebih lanjut.

