
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Banking - Ofertas 



 

API Ofertas 
 

Especificação 
 

 

 

Recurso Token  
 

Protocolo: OAUTH 2 

Grant type: client_credentials 

Token server homologação: https://afpnhhgtw01.pine.com:8443/Hml/auth/oauth/v2/token 

Token server produção: [A definir] 

Http verb: post 

 

Request token 
 

Heder (Nome) Header (Valor) 

Content-Type application/x-www-form-urlencoded 

Authorization Basic [Base64(cliente_id:cliente_secret)] 

 

Body (Nome) Header (Valor) 

scope offers 

grant_type client_credentials 

 

Response token (sucesso) 
 

{ 

    "access_token": "092897cf-8b5c-419a-b5cb-d0e82012dbb5", 

    "token_type": "Bearer", 

    "expires_in": 3600, 

    "scope": "offers" 

} 

 

Parâmetro Descriação 

access_token Token para utilização nas transações 

token_type Tipo de token 

expires_in Tempo de expiração em segundos 

scope Escopo para as requisições 

 

 

Response token (não sucesso) 
 



 

Grant type inválido 

{ 

    "error": "unsupported_grant_type", 

    "error_description": "The given grant_type is not supported" 

} 

 

Client Credentials inválido ou ausente 

{ 

    "error": "invalid_client", 

    "error_description": "The given client credentials were not valid" 

} 

 

Recurso Oferta 
 

Homologação:  https://afpnhhgtw01.pine.com:8443/hml/offers/v1/fixed-income 

Produção: [A definir] 

Http verb: GET 

 

Heder (Nome) Header (Valor) 

Content-Type application/json 

Authentication Berar [access_token] 

 

 

Response oferta (sucesso) 
 

{ 

  "content": [ 

    { 

      "id": 2, 

      "issuance": "PINE", 

      "issuing_cnpj": "62144175000120", 

      "expiration_date": "2018-11-20T14:20:58.23", 

      "due_date": "2019-11-20T00:00:00", 

      "grace_period": "2018-11-20T14:20:58.23", 

      "product": "LCI", 

      "product_description": "Letra de Crédito Imobiliário", 

      "avaliable_value": 100000, 

      "minimum_value": 1000, 

      "unit_price": "1000.00", 

      "tax": "free", 

      "indexer": "CDI", 

      "rate": 98, 

      "rate_period": "a.a", 

      "discount_rate": 96, 

      "fgc_guarantee": true 



 

    } 

  ] 

} 

 

 

 

 

Parâmetro (Query String) Descriação  

id (Opcional) Identificador da oferta 

fields (Opcional) campos da oferta, caso não seja 
informado o sistema irá retornar todos 
(campos separados por vírgula) 

order (Opcional) campos da oferta, caso não seja 
informado o sistema irá retornar baseado no 
id da oferta. 

limit (Opcional) informar a quantidade máxima de 
registros 

offset (Opcional) informar deslocamento dos 
registros 

 

Response oferta (não sucesso) 
 

{ 

    "error": "service_unavaliable", 

    "error_description": "service is unavaliable, try again later" 

} 

 

Tabela - Domínio listagem de ofertas 

Parâmetro Descriação  Nulo 

id Identificador único da oferta  Não 
issuance 

 
Organização responsável pela oferta Não 

issuing_cnpj 

 
CNPJ do responsável pela oferta Não 

expiration_date 

 
Data e hora da expiração da oferta Não 

due_date 

 
Data de vencimento da oferta Não 

grace_period 
 

Data final carência  Sim (caso seja 
nulo, a oferta 
não terá 
período de 
carência) 

product Sigla do produto ex: LCI,LCA,CDB Não 
product_description 
 

Descrição do Produto Não 



 

avaliable_value 
 

Valor disponível (Será subtraído 
conforme transacionarem) 

Não 

step Préco unitário ex: 1 ou 1000 Não 
tax Tributação IOF ou IR ou IOF + IR ou 

Free (sem tributação) 
Não 

indexer Sigla Indexador ex: CDI/PRE/IPCA Não 
rate Taxa do distribuidor Não 
rate_period  Sim 
fgc_guarantee 
 

Coberto pelo FGC true ou false Não 

minimum_spread Taxa mínima cliente ex: 96% então o 
valor da taxa para transacionar deverá 
ser >= 96% e <= ao campo rate 

Não 

minimum_value 
 

Valor mínimo para aplicação: ex 5000, 
se o step for 1 então 5001, 5002, etc. 

Não 

 

 

 

 

 

 

 

 


