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Financiële zekerheid bieden in onzekere tijden, door digitaal Life-beheer 

 
 
Wat met contracten die ik niet in eigen beheer heb? Hoe kan ik die in de 
inventaris integreren?  
 
Met de toestemming van uw klant (de klant gebruikt bv. zijn e-ID of itsme), 
worden de tweedepijlercontracten uit Sigedis opgehaald en worden die in het 
dossier opgeladen, door middel van een eenvoudige procedure. Dit wordt 
uiteengezet tijdens de opleidingssessies.  
 
Andere contracten, bijvoorbeeld onderschreven bij andere makelaars, kan u 
manueel in myFaro ingeven. Ook de klant kan dat eventueel doen. Visueel is er in 
het overzicht van de polissen steeds een verschil tussen die in beheer en die niet in 
beheer.  
 
 
Hoe kunnen jullie jaarlijks de schulden berekenen?  
 
Door het ingeven van kapitaal, intresten en duurtijd wordt een aflossingstabel 
gegenereerd. Op die manier hebt u steeds een correct overzicht van het 
openstaand kapitaal. 
 
 
Is er een automatische link (update) met elke maatschappij?  
 
Het antwoord hierop is duidelijk “ja” en dat is ook een van onze vele troeven. Nu al 
komen meer dan 50 bestanden van meer dan 20 maatschappijen en die worden 
ingelezen via een eenvoudige procedure. Deze wordt aangeleerd tijdens de 
opstart. De meeste bestanden hebben een frequentie maandelijks of wekelijks. 
Voor één maatschappij is er reeds een API. Voor het maandelijks opladen van al de 
bestanden van de maatschappijen waarmee u frequent samenwerkt moet u op 
een kleine 30 minuten rekenen. Een enorme tijdwinst inzake het beheer van uw 
portefeuille. 
 
Uiteraard worden ook bestanden ingelezen van bestaande beheerpakketten zoals 
BRIO en Insusoft …. Met BrokerCloud is een tweewegsintegratie opgezet, zodat 
data in beide richtingen worden gesynchroniseerd.  
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Kunnen ook alle fondsen van de bank toegevoegd worden?  
En wat daarna, voor de stand van de fondsen?  

Ja, dat gebeurt aan hand van de bestanden die uit het systeem van de bank 
kunnen worden geëxporteerd. Van zodra we kennis hebben van de ISIN-code en 
het aantal eenheden, wordt de waarde bepaald aan de hand van de juiste 
dagkoers. Wij beheren momenteel al 1867 fondsen van zowel 
verzekeringsmaatschappijen als banken, die dagelijks worden geactualiseerd. 

 

Kunnen bancaire producten (fondsen, spaarrekeningen, kredieten ...) op 
geautomatiseerde wijze (bv. op basis van Excel) maandelijks ingelezen 
worden?  

Ja, via dezelfde procedure als voor de bestanden van de maatschappijen. Eenmaal 
het bestand door ons gekend is, maken we een template om het te verwerken. 

 

Kan ik de verwachte eindleeftijd (90 jaar) voor financiële planning naar bv. 100 
jaar aanpassen?  

Ja. Dit is een van de vele parameters die u op kantoorniveau instelt, maar die u per 
dossier kan aanpassen. 

 

Wat is de prijs van myFaro?  

De prijs van myFaro wordt bepaald door de doelstellingen en activiteiten van het 
kantoor. Bepalende parameters zijn het aantal gebruikers en het aantal dossiers. 
Opstarten kan reeds vanaf 2000 euro incl. btw, waardoor je levenportefeuille 
volledig digitaal staat. Voor een exacte prijsbepaling neem je het best contact op 
met Luc Verhaert (+32 495 59 20 07)  

 

Welke waren de 5 (6, inclusief fiscale) thema's die behandeld worden, a.u.b.? 

Wat bij pensioen? Zal het gezin voldoende liquide middelen hebben om de door 
hen gewenste levensstandaard tot het einde van het plan te behouden? Wat bij 
overlijden van mijnheer of mevrouw? Wat bij invaliditeit van mijnheer of 
mevrouw? 

De zesde analyse handelt over alle fiscale mogelijkheden van het gezin.  
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Werkt u samen met de CKV-bank?  

Indien u CSV-bestanden hebt, kunnen we die inlezen. Om welke bank ook het ook 
gaat. Uiteraard is voor de betere klanten zo nodig ook manuele inbreng altijd 
mogelijk. 

 

Als ik het goed begrijp tekent de klant digitaal. Hoe kan ik bij een eventuele 
controle van de FSMA alles oproepen en aan hen bewijzen? 

Alles wordt steeds in een logfile bijgehouden. Zo wordt elk presales verloop in een 
globaal compliance dossier bijgehouden. Dat dossier bevat onder meer het 
actueel risicoprofiel van de klant, de klantenfiche, kantoorinformatie, de 
behoefteanalyse en de voorstellen van de maatschappijen. Afsluiter van dit dossier 
is uw voorgesteld advies. De klant tekent op het einde het hele verloop digitaal af 
en achteraf is alles consulteerbaar. 

 

2000 euro, is dit voor een opstart, hetzij opleiding, het inlezen van de 
portefeuille en het eerste jaar... Of slechts eenmalig te betalen?  
En voor welke duurtijd? 

De jaarlijks wederkerende kostprijs slaat op gebruikerslicenties en geactiveerde 
dossier licenties. Voor de gebruikerslicenties betaalt u een basisprijs tussen 500 en 
200 euro per jaar en voor de dossier licenties tussen 2 en 1 euro per jaar, alles excl. 
btw. Alles hangt uiteraard af van het volume. Belangrijke nuance hier is dat in één 
dossier alle polissen van een gezin vervat zitten, alsook die van de aanverwante 
vennootschappen. De prijs is dus niet per klant. 

Daarnaast wordt voor het gebruik van de analyses per dossier een extra prijs per 
jaar gerekend, afhankelijk van het type analyse dat u nodig hebt. Dat gebeurt met 
een commercieel budget dat u aankoopt en dat verworven blijft mocht het op het 
einde van het jaar niet opgebruikt zijn. Bij elke opportuniteit gebruikt u dus de 
juiste formule, die daar het best bij past. Bijvoorbeeld de gezinsbescherming 
analyses, wanneer u dat thema wenst aan te snijden bij een bepaalde klant. Op dat 
moment maakt u gebruik van een klein budget dat u helpt die kans te grijpen. 
Dat budget is dus op maat en volgens verbruik binnen het kantoor. 

 

Ik had graag eens bekeken hoe ik een afspraak kan maken en de kostprijs 
bekijken. Op jullie website kan dat echter niet. Er staat geen mailadres en ik 
kan enkel inschrijven voor een sessie.  

luc@myfaro.be of  piet@myfaro.be  

+ 32 495 59 20 07                  + 32 495 51 52 52 
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