
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021

Part – III BUSINESS STUDIES 

Time: 60 mts.                                                                                           Maximum Score: 30

ANSWER KEY   (English version)  

=======================================================================

Qn. No Answer Split up
score

Total
score

1 (a) C2C Commerce 1 1
2 (c) Outsourcing 1 1
3 National Electronic Fund Transfer 1 1
4 c) Savings account 1 1
5 Limitation of outsourcing   (write any two)  

1) Confidentiality
2) Sweat shopping
3) Ethical concern
4) Resentment in the home countries

1 score for 
each point

2

6 a) B2B
b) B2C

1
1

2

7 Functions of warehouses   (Write any 4 )  
1. Consolidation
2. Break the bulk
3. Stock piling
4. Value added service
5. Price stabilisation
6. Financing

½ score for  
each

2

8
Difference between e-business and traditional business

(Write any Three differences)

E-business Traditional business

1. Formation of e-business is 
difficult

1. Formation of traditional 
business is comparatively easy

2. Setting up cost is low Setting up cost is high

3. Low operating cost 3. High operating cost 

4. Physical examination of goods 
is not possible

4. Physical examination of goods 
is possible

1 score for  
each point

3

9 Benefits of e-Banking   (write any 4 benefits)  
1. e-banking provides 24 hours, 365 days a year service to the 
customers
2. Customer can make transactions from office or home or while 
travelling even via mobile phone
3. It inculcates a sense of financial discipline by recording each and 
every transaction

1 score for  
each point

4

Unit 
No. 2



4. Greater customer satisfaction by offering unlimited access to the 
bank, not limited by the walls of the branch and less risk and greater 
security to the customers. 

10 a) Public Warehouses: Public warehouses are those warehouses which 
can be used for storage of goods by traders, manufacturers or general 
public on payment of a storage fee. Govt. regulates the operations of 
these warehouses by issuing licenses . The owner of the warehouse is 
supposed to act as an agent of the owner of the goods and has to take 
utmost care of the goods. These warehouses are highly convenient to 
small manufacturers who cannot afford to construct their own 
warehouses.
b) Bonded Warehouses: Bonded warehouses are licensed by Govt. to 
accept imported goods prior to payment of tax and customs duty.  The 
goods are kept in bonded warehouses by the customs authorities till the
customs duty is paid.  These warehouses provide facilities for branding,
packaging, grading and blending of goods.  Bonded warehouses 
facilitates entre-pot trade.
(similar meaningful explanation of these warehouses)

2

2

4

11 Functions of Commercial Banks 
1. Acceptance of Deposit: Deposits received from the public constitute 
the major resource available to a bank. These deposits are generally 
includes Fixed deposits, Saving account deposits, Current account 
deposits and recurring deposits .
2. Lending of Funds: Second major function of commercial bank is to 
provide loans and advances out of the deposits received. These 
advances can be made in the form of overdrafts, cash credits,
discounting trade bills, term loans, etc.
3. Cheque Facility: Banks render very important service to the 
customers by collecting their cheque drawn on other banks. 
4. Remittance of funds: Banks also provide facility of fund transfer 
from one place to another on account of the inter connectivity of 
branches. 
5. Allied services: In addition, banks provide allied services like bill 
payment, locker facilities, underwriting services, payment of insurance 
premium, collection of dividend, etc. 

1 score for 
each point with
explanation
(½ score for 
points only )

5

12 E-business:E-business refers to carrying on business activities with the 
help of internet. Business activities comprise of industry, commerce 
and trade. So e-business means conduct of industry, trade and 
commerce activities through internet.
      The parties involved in e-business consists of -

i. B2B Commerce: Here, both the parties involved in e 
commerce transactions are business firms. So it is called 
Business to Business (B2B) commerce.

ii. B2C Commerce: E-commerce transactions taking place 
between business firms and customers are called Business to 
Customers (B2C) commerce

iii. Intra-B Commerce: Parties involved in the e- business are 
from within a given business firm is referrred to as Intra B 
Commerce.

iv. C2C Commerce:Transactions taking place between two or 

1

1 score for 
each point with
explanation
(½ score for 
points only )

5



more consuemrs are known as C2C commerce.

13 a) Insurance
b) Principles of Insurance

1)  Utmost good faith:   Contract of insurance is a contract of 
‘uberrimaefidie’, ie, a contract which requires utmost good faith
in the case of bot ഇൻഷുർ ചെ�യ്യാനുള്ള താല്പര്യം എന്നാൽ 

ഇൻഷുറൻസിൽ ധനപരമായ താല്പര്യംh the parties. It means that 

both the parties are required to make full disclosure of all the 
material facts. 

2) Insurable interest:   Insurable interest means monetary interest. A
person is said to have insurable interest in the subject matter of 
insurance, if he stands to gain from its existence and will suffer 
a financial loss with its destruction.

3) Indemnity:   It means that in the event of occurrence of loss, the 
insured will be indemnified to the extent of actual value of loss 
or the sum of insured whichever is less. This principle is not 
applicable in life insurance, because the loss due to death of the 
insured cannot be measured in terms of money and money 
cannot be substituted as compensation for the loss of life.

4) Proximate cause:   Under this principle, the insurance company 
will admit the claim, only if it is established that the damage 
have resulted directly by an event or cause which is covered 
under insurance.

5) Subrogation:   According to this principle, the scrap or remains of
the damaged property will become the property of the insurance
company after the payment of compensation to the insured. 
Further, the insurer will be entitled to have all the rights enjoyed
by the insured against third parties on the subject matter of 
insurance.

6) Contribution:   Under this principle, if the insured has taken a 
double insurance, he is eligible to receive a claim only up to the
amount of actual loss suffered by him. If the insured claims full 
amount of loss from one insurer, he is not eligible to get any 
amount from other insurers. This is not applicable in the case of
life insurance.

7) Mitigation :  According to this principle, the insured should take 
all reasonable steps to reduce or minimise the loss. He must act 
like any uninsured prudent man.

1

1 score for 
each point with
explanation
(½ score for 
points only)

8

14 a) e-business
b) Benefits of e-business (any 3 or 4 point)

1) Ease of formation and lower investment requirement:   Unlike 
physical stores E.business is relatively easy to start. There is no 
need to construct building, keep stock, decorate shop etc.

2) Convenience:   E-business offers the advantage of accessing 
anything, anywhere, anytime.

3) Speed:   Through e-business, information can be exchanged, 
buying and selling etc.  can be done just with the click of a 
mouse.

4) Global Access:   E – Business provides global market for both 

1

1 score for 
each point with
explanation
(½ score for 
points only)

8



buyers and sellers.  Needed goods are available from anywhere 
in the world with the help of internet.

5) Movement towards paperless society:   Use of internet has 
significantly reduced dependence on paper work. Granting 
permissions, approvals etc. can be done through online.

Limitations of e-business (any 4 or 3 Points)
1. Low personal touch  : E-business is not suitable for business 

requiring high level of personal attention like medical services, 
garments, etc.

2. Long time to complete transactions:   Information can flow at the
click of a mouse, but the physical delivery of the product
 takes time.

3. Need for technology capability and competence of parties to e-  
business: For conducting e-business, it requires high degree of 
familiarity with the world of computers.

4. Increased risk due to anonymity and non-traceability of parties:   
It is difficult to identify actual party to the transactions as 
transactions take place in the name of Cyber personalities. One 
may not know even the location from where parties are 
transacting. It is riskier, therefore, transaction through internet. 

5. People resistance:   The process of adjustment to new technology
and new way of doing thing causes stress and a sense of 
insecurity. As a result, people may resist an organization’s plans
of entry into e-business.

6. Ethical fallout:   The biggest drawback of e-business is the issue 
of security. People fear to provide personal and financial 
information even though several improvements have been made
in relation to data encryption.

         



FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021
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ANSWER KEY –   (  മലയാളം  )  

=======================================================================

ച�ാദ്യ
നമ്പർ  

ഉത്തരങ്ങൾ സ് ച�ാർ
വിഭജനം 

ആകെ�
സ്ക�ോർ 

1 (എ)  സി 2  സി ക�ൊമേ�ഴ്സ് 1 1
2 (സി)  ഔട്ട് മേസൊഴ്സിംഗ് 1 1
3     നൊഷണൽ ഇലമേ�ൊണി�് ഫണ്ട് ട്രൊൻസ്ഫർ 1 1
4 c)  മേസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് 1 1
5     ഔട്ട് മേസൊഴ്സിങിക# പരി�ിതി�ൾ  (   ഏകതങ്കിലും  2   എണ്ണം)

1)  രഹസ്യൊത്മ�ത
2)    കസ/റ്റ് മേഷൊപ്പിംഗ്
3)  ധൊർ�ി��ൊയ ഉത്�ണ്ഠ�ൾ
4)   �ൊതൃ രൊജ്യങ്ങളികല എതിർപ്പു�ൾ

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും 1 
സ്ക�ോർ വീതം 

2

6 a)  ബി 2 ബി
b)  ബി 2 സി

1
1

2

7   കവയർഹൗസിംഗിക# പ്രവർത്തനങ്ങൾ  (   ഏകതങ്കിലും  4 എണ്ണം)
1.  മേ�ന്ദ്രീ�രണം
2.   ക�ൊത്തകത്തവിഭജിക്കു�
3.   മേBൊക്ക് കൂമ്പൊര�ൊക്കൽ
4.    മൂല്യ വർധിത മേസവനങ്ങൾ
5.   വിലസ്ഥിരീ�രണം
6. ധനസഹൊയം

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും½ 
സ്ക�ോർ വീതം 

2

8 ഇ-      ബിസിനസും പരമ്പരാഗത ബിസിനസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
(  ഏകതങ്കിലും മൂകGണ്ണം)

ഇ-ബിസിനസ്  പരമ്പരാഗത ബിസിനസ്

1.   രൂപീ�രണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള�ൊണ് 1.   രൂപീ�രണം തൊരതമേ�്യന
 ലളിത�ൊണ്

2.   സ്ഥൊപിക്കുGതിനുള്ള കOലവ്
 കുറവൊണ്

2.   സ്ഥൊപിക്കുGതിനുള്ള കOലവ്
 കൂടുതലൊണ്

3.  പ്രവർത്തന (  നടത്തിപ്പ് )  കOലവ്
 കുറവൊണ്

3.  പ്രവർത്തന (  നടത്തിപ്പ് )   കOലവ്
 കൂടുതലൊണ്

4.   Oരക്കു�ളുകട മേനരിട്ടുള്ള (ഭൗതി�) 
 പരിമേUൊധന സൊധ്യ�ല്ല

4.   Oരക്കു�ളുകട മേനരിട്ടുള്ള (ഭൗതി�) 
  പരിമേUൊധന സൊധ്യ�ൊണ്

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും  1 
സ്ക�ോർ വീതം 

3

UNIT 
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9 ഇ  -     ബൊങ്കിംഗിക# ഗുണങ്ങൾ  (  ഏകതങ്കിലും 4  എണ്ണം )

1. ഇ-   ബൊങ്കിംഗ് ഉപമേഭൊക്തൊക്കൾക്ക് 24 �ണിക്കൂറും,   വർഷത്തിൽ 365 
   ദിവസവും ബൊങ്ക് മേസവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

2.       ഉപമേഭൊക്തൊക്കൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിമേGൊ വീട്ടിൽ നിമേGൊ ഇടപൊടു�ൾ
നടത്തൊം.       അകല്ലങ്കിൽ ക�ൊബൈബൽ മേഫൊൺ വഴി യൊത്ര കOയ്യുമേമ്പൊൾ

 ഇടപൊടു�ൾ നടത്തൊം.
3.    ഇത് സൊമ്പത്തി�അച്ചടക്കമേബൊധം വളർത്തുന്നു.
4.     ബ്രൊഞ്ചിക# �തിലു�ളൊൽ പരി�ിതകപ്പടുത്തൊത്തതുംഅപ�ടസൊധ്യത

    കുറഞ്ഞതും ഉപമേയൊക്തൊക്കൾക്ക് കൂടുതൽസുരക്ഷ നൽകുGതു�ൊയ,  
      പരിധിയില്ലൊത്ത ഇടപഴ�ൽ വൊഗ്ദൊനം കOയ്യുGതിലൂകട �ി�ച്ച ഉപമേഭൊക്തൃ

 സംതൃപ്തി  ലഭിക്കുന്നു .

ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും  1 
സ്ക�ോർ വീതം 

4

10 a)     കപൊതു സംഭരണUൊല�ൾ  :   വ്യൊപൊരി�ൾ,   നിർമ്മൊതൊക്കൾഅകല്ലങ്കിൽ
     കപൊതുജനങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് നൽ�ികക്കൊണ്ട്സൊധനങ്ങൾ

    സംഭരിക്കുGതിന് ഉപമേയൊഗിക്കൊവുG കവയർഹൗസു�ളൊണ് കപൊതു
സംഭരണUൊല�ൾ.     ബൈലസൻസു�ൾ നൽ�ികക്കൊണ്ട് സർക്കൊർഈ

  കവയർഹൗസു�ളുകട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.  കവയർഹൗസിക#
      ഉട� Oരക്കു�ളുകട ഉട�യുകട ഏജ#ൊയി പ്രവർത്തിക്കു�യും സൊധനങ്ങളിൽ

   അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തു�യും മേവണം.   സ/ന്ത�ൊയി കവയർഹൗസു�ൾ
     നിർമ്മിക്കൊൻ �ഴിയൊത്ത കOറു�ിട നിർമ്മൊതൊക്കൾക്ക്ഈ

  കവയർഹൗസു�ൾ വളകര സൗ�ര്യപ്രദ�ൊണ്.
b)    മേബൊണ്ടഡ് കവയർഹൗസു�ൾ  :     നികുതിയും �Bംസ് തീരുവയും

      അടയ്ക്കുGതിന് മുമ്പ് ഇറക്കു�തി കOയ്തസൊധനങ്ങൾസൂക്ഷിക്കൊൻ
    മേബൊണ്ടഡ് കവയർഹൗസു�ൾക്ക് സർക്കൊർ ബൈലസൻസ്

നൽ�ിയിട്ടുണ്ട്.      �Bംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കുGതുവകര �Bംസ് അധികൃതർ
   മേബൊണ്ടഡ് കവയർഹൗസു�ളിൽ സൊധനങ്ങൾസൂക്ഷിക്കുന്നു.  ഈ

 കവയർഹൗസു�ൾബ്രൊൻഡിംഗ്, പൊമേക്കജിംഗ്, മേ�ഡിംഗ്,  സൊധനങ്ങളുകട
   �ിശ്രണം എGിവയ്ക്കുള്ളസൗ�ര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.  മേബൊണ്ടഡ്

   കവയർഹൗസു�ൾഎൻട്രിമേപൊട്ട് �ച്ചവടം സുഗ��ൊക്കുന്നു.
 (     ഈകവയർഹൗസു�ളുകട സ�ൊന�ൊയ അർത്ഥവത്തൊയ വിUദീ�രണം)

2

2

4

11   വൊണിജ്യ ബൊങ്കു�ളുകട പ്രവർത്തനങ്ങൾ  :  
1.     നിമേക്ഷപങ്ങൾസ/ീ�രിക്കൽ  :    കപൊതുജനങ്ങളിൽ നിG് ലഭിക്കുG

     നിമേക്ഷപങ്ങൾ ഒരുബൊങ്കിന് ലഭ്യ�ൊയ പ്രധൊന വിഭവ�ൊണ്.  ഈ
   നിമേക്ഷപങ്ങളിൽ കപൊതുകവസ്ഥിര നിമേക്ഷപങ്ങൾ,   മേസവിംഗ് അക്കൗണ്ട്

നിമേക്ഷപങ്ങൾ,   �റ#് അക്കൗണ്ട് നിമേക്ഷപങ്ങൾ,  ആവർത്തന
  നിമേക്ഷപങ്ങൾഎGിവ ഉൾകപ്പടുന്നു.

2.      പണം വൊയ്പ നൽ�ൽ  :       ലഭിച്ച നിമേക്ഷപങ്ങളിൽ നിG് വൊയ്പയും
      അഡ/ൊൻസും നൽകു�എGതൊണ് വൊണിജ്യ ബൊങ്കിക# രണ്ടൊ�കത്ത

 പ്രധൊന പ്രവർത്തനം.     ഈവൊയ്പ�ൾഓവർഡ്രൊഫ്റ്റു�ൾ,  �്യൊഷ്
ക�ഡിറ്റു�ൾ,   മേട്രഡ് ബില്ലു�ളുകട ഡിസ്കൗണ്ട്,   മേടം മേലൊണു�ൾ

 തുടങ്ങിയവയുകട രൂപത്തിൽനൽ�ൊവുGതൊണ്. 
3.     കOക്ക് സൗ�ര്യങ്ങൾ  :       �റ്റു ബൊങ്കു�ളുകട മേപരികലടുത്തതും പ്രൊമേദUി�മേ�ൊ

      �റുനൊടമേനൊആയതു�ൊയ കOക്കു�ളിൽ പണം മേUഖരിക്കുGത് ബൊങ്കു�ൾ
    തങ്ങളുകട ഇടപൊടു�ൊർക്ക് നൽകുG വലികയൊരു മേസവന�ൊണ്. 

 4.     ഫണ്ട് അയച്ചുക�ൊടുക്കൽ  :   Uൊഖ�ളുകട ഇ#ർ -  �ണക്റ്റിവിറ്റിയുകട
       സഹൊയമേത്തൊകട ഒരുസ്ഥലത്ത് നിG് �കറ്റൊരിടമേത്തക്ക് ഫണ്ട് ട്രൊൻസ്ഫർ

   കOയ്യൊനുള്ളസൗ�ര്യവും ബൊങ്കു�ൾ നൽകുന്നു.
5.    അനുബന്ധ മേസവനങ്ങൾ  :   കൂടൊകത,  ബിൽ മേപക�#്,  മേലൊക്കർ

വിശദീക�ണ
സ്ക�ോടുകൂടിയ 
ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും 1 
മോർക്ക്
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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സൗ�ര്യങ്ങൾ,  അണ്ടർബൈററ്റിംഗ് മേസവനങ്ങൾ,   ഇൻഷുറൻസ് പ്രീ�ിയം
അടയ്ക്കൽ,      ഡിവിഡ#് മേUഖരണം മുതലൊയഅനുബന്ധ മേസവനങ്ങളും

 ബൊങ്കു�ൾ നൽകുന്നു.

12 ഇ  -  ബിസിനസ്  :      ഇ#ർകനറ്റിക# സഹൊയമേത്തൊകട ബിസിനസ്സ്
  പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുGതികനയൊണ് ഇ-   ബിസിനസ് എG് പറയുGത്. 

വ്യവസൊയം, വൊണിജ്യം,     വ്യൊപൊരം എGിവ ഉൾകപ്പടുGതൊണ് ബിസിനസ്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ.  അതിനൊൽ ഇ-    ബിസിനസ്സ് എGൊൽ ഇൻറർകനറ്റിലൂകട
വ്യവസൊയ, വ്യൊപൊര,    വൊണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തു�എGൊണ്.
        ഇ  -    ബിസിനസ്സിൽ ഉൾകപ്പടുG �ക്ഷി�ൾ  

i.  ബി 2  ബി കെ�ാചമഴ്സ്: ഇവികട,  ഇ -   ക�ൊമേ�ഴ്സ് ഇടപൊടു�ളിൽ
    ഏർകപ്പട്ടിരിക്കുG രണ്ട് �ക്ഷി�ളും ബിസിനസ്സ്സ്ഥൊപനങ്ങളൊണ്. 

     അതിനൊൽ ഇതികന ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് (  ബി 2 ബി) 
  ക�ൊമേ�ഴ്സ് എG് വിളിക്കുന്നു.

ii.  ബി 2  സി കെ�ാചമഴ്സ്:    ബിസിനസ്സ്ഥൊപനങ്ങളും ഉപമേഭൊക്തൊക്കളും
  തമ്മിൽ നടക്കുGഇ-      ക�ൊമേ�ഴ്സ് ഇടപൊടു�കള ബിസിനസ് ടു �B�ർ

(  ബി 2 സി)   ക�ൊമേ�ഴ്സ് എG് വിളിക്കുന്നു
iii.   ഇൻട്രാ ബി കെ�ാചമഴ്സ്: ഇ-   ബിസിനസ്സിൽ ഉൾകപ്പട്ടിരിക്കുG �ക്ഷി�ൾ

     ഒരുബിസിനസ്സ്ഥൊപനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ളവരൊണ് എങ്കിൽ
     അതികന ഇൻട്രൊ ബി ക�ൊമേ�ഴ്സ് എG് വിളിക്കുന്നു.

iv.  സി 2  സി കെ�ാചമഴ്സ്:   രമേണ്ടൊ അതിലധി�മേ�ൊ
    ഉപമേഭൊക്തൊക്കൾക്കിടയിൽ നടക്കുGഇടപൊടു�ൾസി 2  സി

 ക�ൊമേ�ഴ്സ് എGറിയകപ്പടുന്നു

1

4 സ്ക�ോയിൻറുകൾ  
വിശദീക�ണസ
ഹിതം എഴുതുക  
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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13 എ) ഇൻഷുറൻസ്
ബി)  ഇൻഷുറൻസികെ+ തത്വങ്ങൾ

1)   പരമമായ ഉത്തമ വിശ്വാസം  :   'ഉപരിമേ�ഫികഡ'   എGഇനം
     �രൊറു�ളിൽ കപട്ട ഒGൊണ് ഇൻഷുറൻസ് �രൊർ

.അതൊയത്ഇ     ൻഷുറൻസ് �രൊറിൽ ഉൾകപ്പട്ടിരിക്കുG രണ്ട്
     �ക്ഷി�ളും പര��ൊയ ഉത്ത� വിU/ൊസം പുലർത്തണം. 

    ഇൻഷുറൻസിന് വിമേധയ�ൊകുG വിഷയകത്തക്കുറിച്ചുള്ള
    സുപ്രധൊന�ൊയ എല്ലൊ വസ്തുത�ളും ഇരുപൊർട്ടി�ളും

 കവളികപ്പടുത്തിയിരിക്കണം
2)    ഇൻഷുർ കെ�യ്യാനുള്ള താല്പര്യം  :      ഇൻഷുർ കOയ്യൊനുള്ളതൊല്പര്യം എGൊൽ

   ഇൻഷുറൻസിൽ ധനപര�ൊയ തൊല്പര്യം എGർത്ഥം.ഇൻഷുറൻസിക#
     വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തൊത്പര്യമുകണ്ടG്

 പറയകപ്പടുGത് ,     അവൻഅതിക# നിലനിൽപ്പിൽ നിG്
     മേനട്ടമുണ്ടൊക്കു�യുംഅതിക# നൊUമേത്തൊകട സൊമ്പത്തി� നഷ്ടം

  അനുഭവിക്കു�യും കOയ്യുമേമ്പൊഴൊണ് .
3) നച1ാത്തരവാദിത്തം  :    നഷ്ടം സംഭവിക്കു�യൊകണങ്കിൽ,  ഇൻഷുർ

       കOയ്തയൊൾക്ക് യഥൊർത്ഥ നഷ്ടത്തിക# മൂല്യം അകല്ലങ്കിൽ ഇൻഷുർ
         കOയ്ത തു� ഇതിൽ ഏതൊണ് കുറവ് അത് നഷ്ടപരിഹൊര�ൊയി

   നൽകും എGൊണ് ഇതിനർത്ഥം.    ബൈലഫ് ഇൻഷുറൻസിൽഈ
 തത/ം ബൊധ��ല്ല,     �ൊരണം ഇൻഷുറൻസ് കOയ്തയൊളുകട �രണം

    മൂലമുണ്ടൊകുG നഷ്ടം പണത്തിക#അടിസ്ഥൊനത്തിൽ
അളക്കൊനൊ�ില്ല,    ജീവൻ നഷ്ടകപ്പടുGതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹൊര�ൊയി

  പണം പ�രം വയ്ക്കൊനൊവില്ല.
4)  സമീപസ്ഥ �ാരണം  :    ഈതത/�നുസരിച്ച്,   ഇൻഷൂറൻസിന് �ീഴിൽ

      വരുG ഒരുസംഭവമേ�ൊ �ൊരണമേ�ൊ മൂല�ൊണ് മേ�ടുപൊടു�ൾ

1

വിUദീ�രണ
 മേത്തൊടുകൂടിയ

 ഓമേരൊ
 മേപൊയി#ിനും 1 

�ൊർക്ക് 
(മേപൊയി#്�ൊത്രം
- ½  മേസ്കൊർ

 വീതം ) 
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     സംഭവിച്ചകതG്സ്ഥിരീ�രിച്ചൊൽ �ൊത്രമേ� ഇൻഷുറൻസ് �മ്പനി
 ക�യിംസമ്മതിക്കൂ.

5)  പരിത്യൊഗം  :      ഈതത/�നുസരിO് ഇൻഷുറൻകസടുത്ത�ക്ഷിക്ക്
      നഷ്ടപരിഹൊരം നൽ�ിയതിന് മേUഷംആ വസ്തുവിമേ�ലുള്ള

    അവ�ൊUങ്ങകളല്ലൊം ഇൻഷുറൻസ് �മ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്ത�ൊവുന്നു . 
 അതൊയത് ,      ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത�ക്ഷിക്ക് നഷ്ടം വസൂലൊക്കി

       �ിട്ടിയതിന് മേUഷം യഥൊർത്ഥനഷ്ടത്തിൽ കൂടുതൽ തു� വസൂലൊക്കി
  ലൊഭമുണ്ടൊക്കൊൻ ഇൻഷുറൻസിലൂകട അനുവദിക്കു�യില്ല.

6)  വീതൊംUം  :   ഈതത/�നുസരിച്ച്,    ഇൻഷുറൻസ് കOയ്തയൊൾ ഇരട്ട
 ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ,   അയൊൾഅനുഭവിക്കുG

        യഥൊർത്ഥ നഷ്ടത്തിക# തു� വകര �ൊത്രമേ� അയൊൾക്ക് ക�യിം
 ലഭിക്കൊൻഅർഹതയുള്ളൂ.     ഒരു ഇൻഷ/റൻസിൽ നിG് ഇൻഷ/ർ

     കOയ്ത �ക്ഷി മുഴുവൻ നഷ്ടവും ക�യിം കOയ്യു�യൊകണങ്കിൽ,  �റ്റ്
      ഇൻഷ/റൻസു�ളിൽ നിG് ഒരു തു�യും ലഭിക്കൊൻഅയൊൾ

മേയൊഗ്യനല്ല.     ബൈലഫ് ഇൻഷുറൻസിക# �ൊര്യത്തിൽ ഇത്
ബൊധ��ല്ല.

7)   നഷ്ട ലഘൂ�രണം  :    ഈതത/�നുസരിച്ച്,    ഇൻഷ/ർ കOയ്ത �ക്ഷി
     നഷ്ടം കുറയ്ക്കുGതിന് ന്യൊയ�ൊയ എല്ലൊ നടപടി�ളും സ/ീ�രിക്കണം. 

     ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലൊത്തഏകതൊരു വിമേവ�Uൊലിയൊയ �നുഷ്യകനയും
  മേപൊകല അവൻ പ്രവർത്തിക്കണം.

14  എ) ഇ-ബിസിനസ്
ബി) ഇ  -   ബിസിനസ്സികെ+ പ്രചയാജനങ്ങൾ     (   ഏകതങ്കിലും  3    അകല്ലങ്കിൽ  4   മേപൊയി#്  )  

1) 1)      രൂപീ�രണത്തിക#എളുപ്പവും കുറഞ്ഞനിമേക്ഷപവും  :   പരമ്പരൊഗത
   ബിസിനസ്സു�ളിൽ നിG് വ്യത്യസ്ത�ൊയി ഇ-  ബിസിനസ്സ്

  ആരംഭിക്കുGത് തൊരതമേ�്യന എളുപ്പ�ൊണ്.  ക�ട്ടിടം നിർമ്മിക്കു�, 
 മേBൊക്ക് സൂക്ഷിക്കു�,    മേഷൊപ്പ് അലങ്കരിക്കു� തുടങ്ങിയവ

ആവU്യ�ില്ല.
2)  സൗ�ര്യപ്രദം  :         ഏതു വസ്തുവും ഏതുസ്ഥലത്തുംഏതുസ�യത്തും

     ലഭ്യ�ൊക്കുG ഒരുബിസിനസ്സൊണ് ഇ ബിസിനസ്സ് .
3) മേവഗത  :   ഇ-ബിസിനസ്സിലൂകട,    വിവരങ്ങൾബൈ��ൊറ്റം കOയ്യൊനും

       സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങൊനും വിൽക്കൊനും �റ്റും ഒരു �ൗസ് �ിക്കിലൂകട
കOയ്യൊവുGതൊണ്.

4)   ആമേഗൊള പ്രമേവUം  :      ഇക#ർകനറ്റിന് അതിരു�ളില്ലൊത്തതിനൊൽ
     ആമേഗൊള വിപണിയിമേലക്കുള്ളപ്രമേവUനം ഇബിസിനസ്സ്

സൊധ്യ�ൊക്കുന്നു. 
5)     �ടലൊസ് രഹിത സമൂഹത്തിമേലക്കുള്ളപ്രയൊണം  :    ഇ#ർകനറ്റിക#

    ഉപമേയൊഗം �ടലൊസിനുമേ�ലുള്ളആശ്രിതത/വും അന്തർലീന�ൊയ
  ചുവപ്പുനൊടക്കുരുക്കും ഗണ്യ�ൊയി കുറച്ചു.  അനു�തി�ൾ, 

അംഗീ�ൊരങ്ങൾ,    റിമേപ്പൊർട്ടു�ൾ തുടങ്ങിയവഓൺബൈലനിലൂകട
കOയ്യൊം.

ഇ  -    ബിസിനസ്സികെ+ പരിമിതി�ൾ  (   ഏകതങ്കിലും  4    അകല്ലങ്കിൽ  3   മേപൊയിന്റു�ൾ  )  
1.   കുറഞ്ഞവ്യക്തിഗതബന്ധം  :    ക�ഡിക്കൽ മേസവനങ്ങൾ,  വസ്ത്രങ്ങൾ

      മുതലൊയവ മേപൊലുള്ള ഉയർG വ്യക്തിഗതശ്രദ്ധആവU്യമുള്ള
 ബിസിനസിന് ഇ-  ബിസിനസ്സ് അനുമേയൊജ്യ�ല്ല.

2.   ഇടപൊടു�ൾ പൂർത്തിയൊക്കുGതിനുള്ള �ന്ദത  :    ഒരു �ൗസിക#
   �ിക്കിലൂകട ഓർഡറു�ൾ നൽ�ൊൻ �ഴിയും.  എGൊൽ

     ഉൽപ്പGത്തിക# ഭൗതി� വിതരണത്തിന് പലമേപ്പൊഴും സ�യം
എടുക്കും.

1

 
വിശദീക�ണ
സ്ക�ോടുകൂടിയ 
ഓസ്ക�ോ 
സ്ക�ോയിന്റിനും 1 
മോർക്ക് 
 (സ്ക�ോയിന്റ്മോത്രം
- ½ സ്ക�ോർ 
വീതം )
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3. ഇ  -       ബിസിനസ്സിമേലക്ക് സൊമേങ്കതി� മേUഷിയും �ക്ഷി�ളുകട  
 �ൊര്യക്ഷ�തയുംആവU്യ�ൊണ്  :     ഇബിസിനസ്സ് നടത്തുGതിന്, 

    �മ്പ്യൂട്ടർ മേലൊ�വു�ൊയി ഉയർG പരിOയംആവU്യ�ൊണ്.
4.      �ക്ഷികയസംബന്ധിച്ചഅജ്ഞതയും �കണ്ടത്തൊനുള്ളബുദ്ധിമുട്ടും  

   നഷ്ടസൊധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു  :       ബൈസബർ വ്യക്തി�ൾ തമ്മിൽ
     ഇടപൊടു�ൾ നടക്കുGതിനൊൽ ഇതിൽ ഉൾകപ്പട്ടിരിക്കുG യഥൊർത്ഥ

  �ക്ഷി�കള തിരിച്ചറിയൊൻ പ്രയൊസ�ൊണ്.   �ക്ഷി�ൾ ഇടപൊട്
    നടത്തുGസ്ഥലം മേപൊലും ഒരൊൾക്ക് അറിയില്ലൊയിരിക്കൊം. 

അതിനൊൽ,       ഇ#ർകനറ്റ് വഴിയുള്ള ഇടപൊടു�ൾഏകറ നഷ്ടസൊധ്യത
വരുത്തുGതൊണ്.

5.   വ്യക്തി�ളിൽനിന്നുള്ളഎതിർപ്പ്  :     പുതിയ സൊമേങ്കതി�വിദ്യയും
     പുതിയ പ്രവർത്തന രീതിയും ��ീ�രിക്കുGപ്ര�ിയസമ്മർദ്ദത്തിനും

 അരക്ഷിതൊവസ്ഥയ്ക്കും �ൊരണ�ൊകുന്നു. തൽഫല�ൊയി, ഇ-
    ബിസിനസ്സിമേലക്ക് പ്രമേവUിക്കുGതിനുള്ള ഒരുഓർഗബൈനമേസഷക#

  പദ്ധതി�കളആളു�ൾപ്രതിമേരൊധിമേച്ചക്കൊം.
6.   ധൊർമ്മി� വീഴ്ച�ൾ  : -     ബിസിനസ്സിക# ഏറ്റവും വലിയ മേപൊരൊ�

 സുരക്ഷൊ പ്രശ്ന�ൊണ്.    ഡൊറ്റ എൻ�ിപ്ഷനു�ൊയി ബന്ധകപ്പട്ട് നിരവധി
   ക�ച്ചകപ്പടുത്തലു�ൾ നടത്തിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലും വ്യക്തിപരവും
    സൊമ്പത്തി�വു�ൊയ വിവരങ്ങൾ നൽ�ൊൻആളു�ൾ ഭയകപ്പടുന്നു.


