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1. Wstęp
Usługa API serwisu www.bank-nieruchomosci.pl ma za zadanie umożliwić
integrację strony z innymi aplikacji klienckimi. Dostęp do API jest uruchamiany
bezpośrednio na żądanie użytkownika fizycznego/agencji przez administrację
serwisu, po ustaleniu warunków współpracy.
Żądania API pozwalają na zarządzanie portfolio ogłoszeniowym, tj. dodawanie,
usuwanie oraz wyświetlanie ogłoszeń/ia. Umożliwiają także przegląd propozycji
cenowych otrzymanych od zainteresowanych użytkowników.
Z ww. usługi największą korzyść odniosą agencje/biura nieruchomości/inne pomioty
z wysokim współczynnikiem obrotu nieruchomościami. Dodawanie wielu ogłoszeń
na kilku różnych portalach może okazać się czasochłonne, bądź też mozolne.W
takich sytuacji integracje API wychodzą naprzeciw.
W obecnej fazie serwisu planowana jest ciągła rozbudowa API oraz jego nowe
wersje. Wszelkie zmiany wersji będą ogłaszane poprzez email.
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2. Opłaty
Opłata jest pobierana za każde żądanie dodania ogłoszenia (listing/add) zakończone
pozytywną odpowiedzią od serwera (201 - listing created). Odpytywanie innych
endpointów (takich jak np. słownik typów nieruchomości, lokalizacji, aktualne oferty
do ogłoszenia itd) jest darmowe.
Stawka ryczałtowa za pojedyncze żądanie dodania ogłoszenia jest ustalana
indywidualnie z administracją w zależności od wolumenów, jakimi jest
zainteresowany klient.

3. Autoryzacja i sposób komunikacji
API serwisu bank-nieruchomości, dostępne pod adresem
https://www.bank-nieruchomosci.pl/api/v1/, akceptuje żądania HTTPS
uwierzytelnione tokenem ‘okaziciela’ (Bearer token). Ów token jest przypisywany
przez administrację serwisu do aktywnego konta użytkownika, założonego na
portalu bank-nieruchomosci.pl
Deweloperzy zainteresowani implementacją i testowaniem usługi bezpośrednio w
aplikacjach klienckich proszeni są o wskazanie tego faktu administracji. Na specjalne
żądanie zostanie uruchomione konto testowe, na którym nie będą pobierane opłaty.

4. Endpointy
Wszystkie endpointy, wraz z opisem pól i ich formatów, są dostępne publicznie pod
tym adresem.
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5. Błędy i dalsze informacje
W sytuacji gdy zapytanie nie zostanie sformatowane poprawnie, bądź gdy któreś z
pól nie będzie miało poprawnego formatu, aplikacja zwróci błąd 400 - Bad Request.
Brak tokenu autoryzacyjnego w nagłówku skutkuje błędem 401 - Unauthorized.
Istotnym jest, aby każde zapytanie miało dołączony nagłówek accept:
application/json.
W razie wystąpienia niespodziewanych błędów/dalszych pytań, zapraszamy do
kontaktu pod adresem kontakt@bank-nieruchomosci.pl

6. Regulamin usługi
Użytkowanie API oznacza, iż użytkownik zapoznał się z regulaminem API, serwisu
oraz umową o współpracy. W szczególności, administracja serwisu zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego cofnięcia dostępu do usługi API gdy dostrzeże, iż
usługa:
●

nie jest używana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem

●

jest stosowana do rozpowszechniania treści powszechnie uznawanych za
wulgarne, obraźliwe, nieprzyzwoite bądź nieprofesjonalne.
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