
Fejlesztői dokumentáció - Melléklet
QBE Édes Otthon lakásbiztosítás

tarifáló webservice 1.0.2

1. AjanlatKeres osztály attribútumai

Attribútum név Típus Kötelező Alapértelmezett érték Értékkészlet Leírás

agent String I Az értékesítő azonosítója.

ajanlatSzam String N Csak módosítás esetén töltendő. Üres ajanlatSzam esetén a rendszer
új ajánlatot készít.

szerzodoNev String I A szerződő neve.

szerzodoSzuletesiDatum String I A szerződő születési dátuma. Formátum 'YYYY.MM.DD'

szerzodoTelepulesKod String I A szerződő település kódja. (A település kódok a telepulesLista() 
metódussal kérhetők le.)

szerzodoUtca String I A szerződő címének utca, házszám stb. része.

biztositottNev String I A biztosított neve.

biztositottSzuletesiDatum String I A biztosított születési dátuma. Formátum 'YYYY.MM.DD'

kockazatviselesTelepulesKod String I A kockázatviselés helyének település kódja. (A település kódok a 
telepulesLista() metódussal kérhetők le.)

kockazatviselesUtca String I A kockázat viselés hely címének utca, házszám stb. része.

dijfizetesMod String N '2' '1' - csekk
'2' - banki lehívás
'3' - banki utalás
'4' - bérből levonás

A díjfizetés módja.

dijfizetesUtem String N '1' '1' - havi
'2' - negyedéves
'3' - féléves
'4' - éves

A díjfizetés üteme.

kockazatviselesKezdete String N Az ajánlat dátumát követő 
nap 0 óra.

Formátum 'YYYY.MM.DD'

hasznalatModja String N '1' '1' - állandóan lakott
'2' - lakatlan

A használat módja.

foepuletBesorolasa String N '1' '1' - földszintes vagy 
egy emeletes 
lakóépület

A főépület besorolása
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'2' - kettő vagy több 
emeletes lakóépület

foepuletAnyaga String N '1' '1' - tégla, beton
'2' - fa vagy 
könnyűszerkezetű
'3' - vályog

A főépület anyaga.

tulajdonviszony String N '1' '1' - saját
'2' - bérlemény

A tulajdonviszony jellege.

jelzalog String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Az ingatlan jelzáloggal terhelt-e?

jelzalogOsszeg Integer Ha  jelzalog='I' Ha az ingatlan jelzáloggal terhelt, a jelzálog összege.

hitelezoPenzintezet String Ha  jelzalog='I' Ha az ingatlan jelzáloggal terhelt, a hitelező pénzintézet neve.

uzletiTevekenyseg String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Folyik-e üzleti, vagy egyéb kereső tevékenység a kockázatviselés 
helyén?

epitesiHibak String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Vannak-e az épületnek építési hibái.

epitesiHibakLeiras String Ha
epitesiHibak =

'I'

Ha vannak az épületnek építési hibái, azok helye.

korabbiKaresemeny String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Volt-e káresemény az elmúlt 5 évben, az üvegkárok kivételével?

korabbiKaresemenyLeiras String Ha
korabbiKarese

meny= 'I'

Ha volt káresemény az elmúlt 5 évben, a károk felsorolása.

elutasitottAjanlat String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Volt-e a szerződőnek elutasított biztosítási ajánlata, vagy mondták-e 
már fel biztosítási szerződését?

foepuletAlapterulet Integer I A főépület alapterülete m2-ben

epuletBiztositasiOsszeg Integer N A biztosító által számított 
átlagos biztosítás összeg.

Épületbiztosítás biztosítási összeg.

extraUvegbiztositas String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Extra üvegbiztosítás.

ingosagBiztositasiOsszeg Integer N A biztosító által számított 
átlagos biztosítás összeg.

Ingóságbiztosítás biztosítási összeg.

ertekorzoIngosagBiztositasiOsszeg String N '6' '1' - 0 Ft
'2' - 100 eFt
'3' - 200 eFt
'4' - 300 eFt
'5' - 400 eFt
'6' - 500 eFt

Értékőrző ingóság biztosítási összeg.

kiemeltIngosagBiztositasiOsszeg Integer N 500 eFt Kiemelt ingóság biztosítási összeg.

keszpenzBiztositas String N '2' '1' - nem kérem
'2' - 100 eFt

Készpénz biztosítás.
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betoresesLopasBiztositas String N 'I' 'I' - igen / 'N' - nem Betöréses lopás biztosítás.

foldrengesBiztositas String N 'I' 'I' - igen / 'N' - nem Földrengés biztosítás.

felelossegBiztositasTipus String N '2' '1' - Épülethasználói 
felelősségbiztosítás
'2' - Általános 
felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás típusa.

felelossegBiztositasKarteritesiLimit String N '3' '1' - nem kérem
'2' - 5 millió Ft
'3' - 10 millió Ft

A felelősségbiztosítás kártérítési limitje.

balesetBiztositasKarteritesiLimit String N '1' '1' - nem kérem
'2' - 200 eFt
'3' - 300 eFt

Balesetbiztosítás kártérítési limitje.

onresz String N '1' '1' - önrész nélkül
'2' - 10 eFt önrész

A választott önrész.

ajanlatDokumentumKeszites String N 'N' 'I' - igen / 'N' - nem Sikeres díjszámítás esetén készüljön-e PDF formátumú biztosítási 
ajánlat dokumentum?

temetesiBiztositas String N '0' '0' - Nem kérek
'1' -  150 eFt/fő
'2' - 300 eFt/fő
'3' – 500 eFt/fő 

Temteésbiztosítás kártérítési limitje

utasBiztositas String N '0' '0' - Nem kérek
'1' - 1 fő
'2' - 2 fő
'3' - 3 fő
'4' - 4 fő
'5' - 5 fő
'6' - 6 fő
'7' - 7 fő
'8' - 8 fő  

Utasbiztosítás résztvevő személyek száma

utasBiztositasBiztositottak Biztositott[] N üres tömb Biztositott osztálynál Utasbiztosításban résztvevő személyek adatai
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2. Biztositott osztály attribútumai

Attribútum név Típus Kötelező Alapértelmezett érték Értékkészlet Leírás

Nev String I A biztosított személy neve

szuletesiDatum String I A biztosított személy születési dátuma. Formátum YYYY.MM.DD

anyjaNeve String I A biztosított személy anyja neve

okmanyszam String I A biztosított személy utazási okmányának száma. Ez lehet személyi 
igazolvány vagy útlevél.
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3. Ajanlat osztály attribútumai

Az ajanlat osztály tartalmazza az ajanlatKeres minden attributumát, valamint a következőket:

Attribútum név Típus Leírás

statuszKodok; String A válasz státusza. Lásd: státusz kódok táblázat.

statusz String A válasz státusza. Hiba esetén a hibaüzenetet tartalmazza, sikeres befejezés esetén üres.

ajanlatDatum; String Az ajánlat dátuma.

szerzodoTelepulesNev; String A szerződő címének településnév része.

szerzodoIranyitoszam; String A szerződő címének irányítószám része.

kockazatviselesTelepulesNev; String A kockázatviselés címének településnév része.

kockazatviselesIranyitoszam; String A kockázatviselés címének irányítószám része.

atlagosEpuletBiztositasiOsszeg; Integer Épületbiztosítás -  átlagos épületbiztosítási összeg (eFt).

epuletAlapveszelynemekBiztositasiDij; Integer Épületbiztosítás - alapveszélynemek biztosítási díja(Ft).

epuletFoldrengesBiztositasiDij; Integer Épületbiztosítás - földrengés biztosítás biztosítási díja (Ft).

epuletUvegBiztositasiDij; Integer Épületbiztosítás - üvegbiztosítás biztosítási díja (Ft).

epuletBiztositasiDij; Integer Épületbiztosítás -  biztosítási díj összesen (Ft).

extraUvegbiztositasDij; Integer Épületbiztosítás -  extra üvegbiztosítás biztosítási díj (Ft).

atlagosIngosagBiztositasiOsszeg; Integer Ingóságbiztosítás - átlagos biztosítási összeg (eFt).

ingosagAlapveszelynemekBiztositasiDij; Integer Ingóságbiztosítás - alapveszélynemek biztosítási díja(Ft).

ingosagFoldrengesBiztositasiDij; Integer Ingóságbiztosítás - földrengés biztosítás biztosítási díja (Ft).

ingosagBiztositasiDij; Integer Ingóságbiztosítás - biztosítási díj összesen (Ft).

keszpenzBiztositasiDij; Integer Ingóságbiztosítás – Készpénz biztosítás különdíja (Ft)

betoresesLopasHaztartasiIngosagBiztositasiDij; Integer Betöréses lopás biztosítás - háztartási ingóság biztosítási díja (Ft)

betoresesLopasErtekorzoIngosagBiztositasiDij; Integer Betöréses lopás biztosítás - értékőrző ingóság biztosítási díja (Ft)

betoresesLopasKiemeltIngosagBiztositasiDij; Integer Betöréses lopás biztosítás - kiemelt ingóság biztosítási díja (Ft)

felelossegBiztositasiDij; Integer Felelősségbiztosítás díja (Ft)

balesetBiztositasiDij; Integer Balesetbiztosítás díja (Ft)

evesDijOsszesen; Integer Éves díj összesen (Ft)

allomanydij; Integer Állománydíj(Ft)

gyakorisagSzerintiDij; Integer Gyakoriság szerint fizetendő díj (Ft)
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checksum; String Ellenőrző összeg. (A PDF formátumú biztosítási ajánlat letöltéséhez szükséges)
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3. Az Ajanlat osztály statuszKodok attribútumának lehetséges értékei

00 - Sikeres díjszámítás.

05 agent Az agent azonosítót kötelező megadni! 

06 agent Hibás agent azonosítót! 

07 ajanlatSzam Nemlétező ajánlatszám! 

10 szerzodoNev A szerződő neve nem hagyható üresen! 

11 szerzodoSzuletesiDatum A szerződő születési dátuma nem hagyható üresen! 

12 szerzodoSzuletesiDatum A szerződő születési dátumának formátuma hibás! 

13 szerzodoTelepoulesKod A szerződő címének település része nem hagyható üresen! 

14 szerzodoTelepoulesKod Hibás település kód (Szerződő település)! 

15 szerzodoUtca A szerződő címének utca,házszám része nem hagyható üresen! 

16 biztositottNev A biztosított neve nem hagyható üresen! 

17 biztositottSzuletesiDatum A biztosított születési dátuma nem hagyható üresen! 

18 biztositottSzuletesiDatum A biztosított születési dátumának formátuma hibás! 

19 kockazatviselesTelepoulesKod A kockázatviselés hely címének település része nem hagyható üresen! 

20 kockazatviselesTelepoulesKod Hibás település kód (Kockázatviselés helye)! 

21 kockazatviselesUtca A kockázatviselés hely utca,házszám része nem hagyható üresen! 

22 dijfizetesMod Hibás érték: díjfizetés módja. 

23 dijfizetesUtem Hibás érték: díjfizetés üteme. 

24 kockazatviselesKezdete Hibás formátumú dátum: kockázatviselés kezdete! 

25 kockazatviselesKezdete A kockázatviselés kezdete az ajánlat kitöltés másnapja, de legfeljebb három hónappal későbbi dátum lehet! 

30 hasznalatModja Hibás érték: használat módja. 

31 foepuletBesorolasa Hibás érték: főépület besorolása. 

32 foepuletAnyaga Hibás érték: főépület anyaga. 

33 tulajdonviszony Hibás érték: tulajdonviszony. 

34 jelzalog Hibás érték: jelzálog. 

35 jelzalogOsszeg A jelzálog összegét kötelező megadni, ha az ingatlan jelzáloggal terhelt. 

36 hitelezoPenzintezet A hitelező pénzintézet nevét kötelező megadni, ha az ingatlan jelzáloggal terhelt. 

37 uzletiTevekenyseg Hibás érték: üzleti tevékenység. 

38 epitesiHibak Hibás érték: építési hibák. 
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39 epitesiHibakLeiras Az építési hibák leírását kötelező kitölteni, ha az epitesiHibak='I'. 

40 korabbiKaresemeny Hibás érték: korábbi káresemény. 

41 korabbiKaresemenyLeiras A korábbi káresemények leírását kötelező kitölteni, ha a korabbiKaresemeny = 'I'. 

42 elutasitottAjanlat Hibás érték: elutasított ajánlat. 

43 foepuletAlapterulet A főépület alapterületét kötelező megadni!

44 betoresesLopasBiztositas Hibás érték: betöréses lopás biztosítás. 

45 foldrengesBiztositas Hibás érték: földrengés biztosítás. 

46 felelossegBiztositasTipus Hibás érték: felelősségbiztosítás típus. 

47 felelossegBiztositasKarteritesiLimit Hibás érték: felelősségbiztosítás kártérítési limit. 

48 balesetBiztositasKarteritesiLimit Hibás érték: balesetbiztosítás kártérítési limit. 

49 onresz Hibás érték: önrész. 

50 ajanlatDokumentumKeszites Hibás érték: ajánlat dokumentum készítés. 

51 extraUvegbiztositas Hibás érték: extra üvegbiztosítás. 

52 ertekorzoIngosagBiztositasiOsszeg Hibás érték: értékőrző ingóság biztosítási összeg. 

53 foepuletAlapterulet Az érték nem lehet nullánál kisebb: főépület alapterülete 

54 epuletBiztositasiOsszeg Az érték nem lehet nullánál kisebb: épület biztosítási összeg 

55 ingosagBiztositasiOsszeg Az érték nem lehet nullánál kisebb: ingóság biztosítási összeg 

56 kiemeltIngosagBiztositasiOsszeg Az érték nem lehet nullánál kisebb: kiemelt ingóság biztosítási összeg 

57 keszpenzBiztositas Hibás érték: készpénz biztosítás 

80 epuletBiztositasiOsszeg Az épület biztosítási összeg nem lehet alacsonyabb az átlagosnál! 

81 foepuletAnyaga Vályogházra a biztosító nem fogad el ajánlatot! 

82 ingosagBiztositasiOsszeg Az ingóság biztosítási összeg nem lehet alacsonyabb az átlagosnál! 

83 temetesBiztositas Hibás érték: temetési biztosítás

84 utasBiztositas Hibás érték: utasbiztosítás

85 utasBiztostasBiztositottak Hibás érték: utasbiztosítás biztosítottak tömb. Az utasBiztositasBiztositottak tömb elemszáma nem egyezik az 
utasBiztositas attributumban meghatározott létszámma.

86-x nev A biztositottak tömb x-edik biztositott neve nem lehet üres

87-x nev A biztositottak tömb x-edik biztositott neve nem hosszabb mint 50 karakter

88-x anyjaNeve A biztositottak tömb x-edik biztositott anyja neve nem lehet üres

89-x anyjaNeve A biztositottak tömb x-edik biztositott anyja neve nem hosszabb mint 50 karakter

91-x okmanyszam A biztositottak tömb x-edik biztositott okmányszáma nem lehet üres
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92-x okmanszam A biztositottak tömb x-edik biztositott okmányszáma nem hosszabb mint 20 karakter

93-x szuletesiDatum A biztositottak tömb x-edik biztositott születési dátuma nem lehet üres

94-x szuletesiDatum A biztositottak tömb x-edik biztositott születési dátumának formátuma hibás.

99 - Belső hiba. 
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