وب سرویس ثبت مستمری
آدرس وب سرویس
https://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/annuity-offer
اهراز هویت
اهراز هویت به صورت  base authenticateمی باشد
Username = test
Password = test
پارامتر های ورودی برای محاسبه حق بیمه:
ردیف

ماهیت پارامتر

پارامتر

اصطالح بیمه ای

1

package_id

2

holder_national_code

3

holder_birth_year

4

holder_mobile

5

holder_phone

6

holder_city_id

 Numberتلفن بیمه گذار
 Numberمحل تولد بیمه گذار

7

holder_address

8

holder_postal_code

 Stringآدرس بیمه گذار
 Numberکد پستی بیمه گذار

9

holder_height

01

holder_weight

00

insured_national_code

12

insured_birth_year

13

insured_mobile

14

insured_phone

 Numberشماره موبایل بیمه شده
 Numberتلفن بیمه شده

15

insured_city_id

16

insured_address

 Numberمحل تولد بیمه شده
 Stringآدرس بیمه شده

17

insured_postal_code

08

insured_job_id

 Numberکد پستی بیمه شده
 Numberشغل بیمه شده

09

insured_height

21

insured_weight

20

insured_question

 dictionaryسواالت بیمه شده

22

holder_question

 dictionaryسواالت بیمه گذار

مقادیر

 numberپکیج
 Numberکد ملی بیمه گذار
 Numberتاریخ تولد بیمه گذار
 Numberشماره موبایل بیمه گذار

 Numberقد بیمه گذار
 numberوزن بیمه گذار
 Numberکد ملی بیمه شده
 Numberتاریخ تولد بیمه شده

 Numberقد بیمه شده
 Numberوزن بیمه شده
{“1”:true,”description_1”:
”,بیماری طاعون"
}” 2”:false
{“1”:False, ” 2”:True,
” description _2”:
}"قطع دست"

سواالت
کد

سواالت

1

آیا معافیت پزشکی خدمت وظیفه دارید؟

2

آیا دچار نقص عضو یا از کار افتادگی میباشید؟

3

آیا تا به حال عمل جراحی انجام دادهاید؟

4

آیا دارای سابقه بیماریهای قلبی ،دستگاه گردش خون (مانند سکته قلبی یا مغزی) ،اعصاب و روان (مانند صرع یا افسردگی) ،دستگاه تنفس ،دستگاه گوارش،
دستگاه ادراری – تناسلی ،مفاصل و استخوانها ،غدد داخلی (مانند دیابت) ،انواع سرطان و بیماریهای خود ایمنی و یا هر نوع بیماری مزمن دیگر میباشید؟

5

آیا در بین افراد درجه یک خانواده شما فردی به بیماری خاصی مبتال است؟

آیا در حال حاضر تحت نظر یا درمان پزشک می باشید ؟

6

آیا سیگاری هستید ؟

7

آیا از موتور سیکلت به طور مداوم استفاده می نمایید ؟

8

پارامتر های خروجی
مقادیر

اصطالح بیمه ای

ماهیت پارامتر

number
String
json

پارامتر

ردیف

state
message
result

1
2
3
Rsult مقادیر

مقادیر

اصطالح بیمه ای

ماهیت پارامتر

 شماره پیشنهادNumber
 وضعیت بیمه نامهString
 لینک پرداختstring

پارامتر

ردیف

id

46

policy_state

47

url

48

 ورودیJson نمونه
{
"package_id": 12,
"holder_national_code": ""کد ملی,
"holder_birth_year": "" تاریخ تولد بیمه گذار,
"holder_mobile": ""شماره موبایل,
"holder_phone": "" شماره تماس,
"holder_city_id": 2834,
"holder_address": ""آدرس,
"holder_postal_code": ""کد پستی,
"insured_national_code": ""کد ملی,
" insured_birth_year ": "" تاریخ تولد بیمه شده,
"insured_mobile": "" شماره موبایل,
"insured_phone": "" شماره تماس,
"insured_city_id": 2834,
"insured_address": ""البییی بییسس ییسس,
"insured_postal_code": "" کد پستی,
"insured_question": {"1": false,"2": false,"3": false,"4": false,"5": false,"6": false, "7": true,"8": true},
"holder_question": {"1": false,"2": false,"3": false,"4": false,"5": false,"6": false, "7": true,"8": true},
"insured_height": 165,

"insured_weight": 56,
"insured_job_id": 2,
"holder_height": 165,
"holder_weight": 56
}
 خروجیJson نمونه

{
"state": 200,
"message": "",
"result": {
"id": شماره پیشنهاد
"policy_state": وضعیت,
"url": “”لینک پرداخت
}
}

