
 مستمریثبت یس رووب س

 

 آدرس وب سرویس

https://test.melico.ir/webservice/corporation-agent/annuity-offer 

 اهراز هویت

 می باشد base authenticateبه صورت  اهراز هویت

Username = test 

Password = test 
 پارامتر های ورودی برای محاسبه حق بیمه:

پارامتر ماهیت اصطالح بیمه ای مقادیر  ردیف پارامتر 

 number package_id 1 پکیج 

 Number holder_national_code 2 کد ملی بیمه گذار 

 Number holder_birth_year 3 تاریخ تولد بیمه گذار 

 Number holder_mobile 4 شماره موبایل بیمه گذار 

 Number holder_phone 5 تلفن بیمه گذار 

 Number holder_city_id 6 محل تولد بیمه گذار 

 String holder_address 7 آدرس بیمه  گذار 

 Number holder_postal_code 8 کد پستی بیمه  گذار 

 Number holder_height 9 قد بیمه  گذار 

 number holder_weight 01 وزن بیمه  گذار 

 Number insured_national_code 00 کد ملی بیمه شده 

تولد بیمه شدهتاریخ    Number insured_birth_year 12 

 Number insured_mobile 13 شماره موبایل بیمه شده 

 Number insured_phone 14 تلفن بیمه شده 

 Number insured_city_id 15 محل تولد بیمه شده 

 String insured_address 16 آدرس بیمه شده 

 Number insured_postal_code 17 کد پستی بیمه شده 

 Number insured_job_id 08 شغل بیمه شده 

 Number insured_height 09 قد بیمه شده 

 Number insured_weight 21 وزن بیمه شده 

{“1”:true,”description_1”: 
 ,”بیماری طاعون"

” 2”:false} 

 dictionary insured_question 20 سواالت بیمه شده

{“1”:False, ” 2”:True, 
” description _2”: 

"قطع دست" } 

 dictionary holder_question 22 سواالت بیمه گذار

  سواالت

 کد سواالت

د؟یدار فهیخدمت وظ یپزشک تیمعاف ایآ  1 

د؟یباش یم یاز کار افتادگ ایدچار نقص عضو  ایآ  2 

د؟یا انجام داده یتا به حال عمل جراح ایآ  3 

(، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، یافسردگ ای(، اعصاب و روان )مانند صرع یمغز ای یدستگاه گردش خون )مانند سکته قلب ،یقلب یها یماریسابقه ب یدارا ایآ

د؟یباش یم گریمزمن د یماریهر نوع ب ایو  یمنیخود ا یها یماریسرطان و ب(، انواع ابتی)مانند د یمفاصل و استخوانها، غدد داخل ،تناسلی – یدستگاه ادرار  

4 

مبتال است؟ یخاص یماریبه ب یخانواده شما فرد کیافراد درجه  نیدر ب ایآ  5 



  پارامتر های خروجی

 

 Rsult مقادیر 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

 Number id 46 شماره پیشنهاد 

 String policy_state 47 وضعیت بیمه نامه 

 string url 48 لینک پرداخت 

 

 ورودی  Jsonنمونه 

{ 

 "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": " سسیی سسییب یییالب ", 

 "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, 

؟ دیباش یدرمان پزشک م ایدر حال حاضر تحت نظر  ایآ  6 

 7 آیا سیگاری هستید ؟

می نمایید ؟آیا از موتور سیکلت به طور مداوم استفاده   8 

 ردیف پارامتر ماهیت پارامتر اصطالح بیمه ای مقادیر

  number state 1 

  String message 2 

  json  result 3 



 "insured_weight": 56, 

 "insured_job_id": 2, 

 "holder_height": 165, 

 "holder_weight": 56 

} 

 خروجی Jsonنمونه 

{ 

 "state": 200, 

 "message": "", 

 "result": { 

  "id": شماره پیشنهاد 

  "policy_state": وضعیت, 

  "url": “لینک پرداخت” 

} 

} 


