وب سرویس استعالم طرح ها

آدرس وب سرویس
http://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/package-inquiry
اهراز هویت
اهراز هویت به صورت  base authenticateمی باشد
Username = test
Password = test
پارامتر های ورودی برای محاسبه حق بیمه:
ردیف

پارامتر

ماهیت پارامتر

اصطالح بیمه ای

1

package_id

2

insured_birthday

 numberشماره پکیج
 Stringتاریخ تولد بیمه شده

3

job_category_id

 Numberطبقه شغلی

4

insured_height

5

insured_weight

 Numberقد بیمه شده
 Numberوزن بیمه شده

6

holder_birthday

7

holder_height

 Stringتاریخ تولد بیمه گذار
 Numberقد بیمه گذار

8

holder_weight

9

is_smoker

 Numberوزن بیمه گذار
 Booleanآیا سیگاری هستید ؟

01

is_rider

00

insured_holder_same

 Booleanآیا از موتور سیکلت به طور مداوم
استفاده می نمایید ؟
 Booleanبیمه شده و بیمه گذار یکی می باشد ؟

12

annual_payment_count

 Numberشیوه پرداخت در طول سال

مقادیر

تاریخ شمسی

تاریخ شمسی

12،4،2،1

پارامتر های خروجی
ردیف

پارامتر

1
2
3

state
message
result

اصطالح بیمه ای

ماهیت پارامتر

مقادیر

number
String
json

پارامتر های UL
ردیف

پارامتر

1

death_asset

2

insured_age

اصطالح بیمه ای

ماهیت پارامتر

 numberسرمایه فوت
 numberسن بیمه شده

3

total_payment

4

accident_asset

 numberحق بیمه
 numberسرمایه فوت حادثه

5

medical_asset

number

6

diseases_asset

7

year

 numberپوشش امراض خاص
 numberسال بیمه ای

پوشش هزینه پزشکی

مقادیر

 پوشش نقص عضوnumber
 حق بیمه ساالنهnumber

disability_asset

8

annual_payment

9

 پوشش سرطانnumber
 ارزش بازخریدیnumber

cancer_asset

10

redeem_value

11

 اندوخته تضمینیnumber

reserve

12

Annuity پارامتر های
مقادیر

اصطالح بیمه ای

number
 مجموع مستمری دریافتیnumber
 مجموع مستمری سالیانهnumber

ماهیت پارامتر

پارامتر

ردیف

net_annual_annuity
acc_annuity

1
2

payable_annual_annuity

3

 سنnumber
 مبلغ مستمری با توجه به نحوه پرداختnumber

age

4

payable_annuity

5

 سالnumber

year

6

 ورودیJson نمونه
{
"package_id": 12,
"insured_birthday": "1367/11/16",
"job_category_id": 2,
"insured_height": 180,
"insured_weight": 95,
"holder_birthday": "1367/11/16",
"holder_height": 180,
"holder_weight": 95,
"is_smoker": false,
"is_rider": false,
"insured_holder_same": true,
"annual_payment_count": 1
}

 خروجیJson نمونه
{
"state": 200,
"message": "",
"result": {
"ul": [
{
"death_asset": 51000000,
"insured_age": 31,
"total_payment": 5000000,
"accident_asset": 0,
"medical_asset": 0,
"diseases_asset": 0,
"year": 1,
"disability_asset": 0,
"annual_payment": 5000000,
"cancer_asset": 0,
"redeem_value": 120453122,
"reserve": 4544002
}
],
"annuity": [
{
"net_annual_annuity": 221670541,
"acc_annuity": 221123882,
"payable_annual_annuity": 221123882,
"age": 51,
"payable_annuity": 221123882,
"year": 1
}
]
}
}

