
Persbericht  

Amsterdam / Capelle aan de IJssel, 28 september 2016 

Figlo en MoneyView versterken samenwerking 

Alle MoneyView AeQuote modules nu standaard bij Figlo 

Bij Figlo kunnen adviseurs nu gebruik maken van alle MoneyView AeQuote modules. Met deze software Bij Figlo kunnen adviseurs nu gebruik maken van alle MoneyView AeQuote modules. Met deze software Bij Figlo kunnen adviseurs nu gebruik maken van alle MoneyView AeQuote modules. Met deze software Bij Figlo kunnen adviseurs nu gebruik maken van alle MoneyView AeQuote modules. Met deze software 

maken adviseurs gemakkelijk een compleet prijsoverzicht van omaken adviseurs gemakkelijk een compleet prijsoverzicht van omaken adviseurs gemakkelijk een compleet prijsoverzicht van omaken adviseurs gemakkelijk een compleet prijsoverzicht van overlijdensrisicoverzekeringen, verlijdensrisicoverzekeringen, verlijdensrisicoverzekeringen, verlijdensrisicoverzekeringen, 

woonlastenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, direct ingaande lijfrentes (bancair en in woonlastenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, direct ingaande lijfrentes (bancair en in woonlastenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, direct ingaande lijfrentes (bancair en in woonlastenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, direct ingaande lijfrentes (bancair en in 

verzekering), lijfrente opbouw (zowel sparen als beleggen, bancair en in verzekering), direct ingaande verzekering), lijfrente opbouw (zowel sparen als beleggen, bancair en in verzekering), direct ingaande verzekering), lijfrente opbouw (zowel sparen als beleggen, bancair en in verzekering), direct ingaande verzekering), lijfrente opbouw (zowel sparen als beleggen, bancair en in verzekering), direct ingaande 

pensioenen, woonlapensioenen, woonlapensioenen, woonlapensioenen, woonlastenverzekeringen en spaarhypotheken. Een marktbrede productvergelijking helpt stenverzekeringen en spaarhypotheken. Een marktbrede productvergelijking helpt stenverzekeringen en spaarhypotheken. Een marktbrede productvergelijking helpt stenverzekeringen en spaarhypotheken. Een marktbrede productvergelijking helpt 

adviseurs om klanten onafhankelijk en vooral objectief te adviseren. Alle modules van AeQuote worden adviseurs om klanten onafhankelijk en vooral objectief te adviseren. Alle modules van AeQuote worden adviseurs om klanten onafhankelijk en vooral objectief te adviseren. Alle modules van AeQuote worden adviseurs om klanten onafhankelijk en vooral objectief te adviseren. Alle modules van AeQuote worden 

gratis bijgeleverd bij een nieuwe Figlo licentie. De samenwerking tussen Figgratis bijgeleverd bij een nieuwe Figlo licentie. De samenwerking tussen Figgratis bijgeleverd bij een nieuwe Figlo licentie. De samenwerking tussen Figgratis bijgeleverd bij een nieuwe Figlo licentie. De samenwerking tussen Figlo en MoneyViewlo en MoneyViewlo en MoneyViewlo en MoneyView    wordt wordt wordt wordt 

hiermee verder versterkt.hiermee verder versterkt.hiermee verder versterkt.hiermee verder versterkt.    

Al sinds de lancering van Figlo Advisor in 2011 worden enkele modules van MoneyView AeQuote 

meegeleverd. Doordat AeQuote geïntegreerd is in de software, is het gemakkelijk om een uitstapje te maken 

naar de productvergelijking. “Adviseren met behulp van MoneyView is essentieel voor een deskundig en 

objectief advies,” aldus Olaf van der Elst, Manager Business Development bij Figlo. “Met de oplossing van 

Figlo kunnen adviseurs gemakkelijk financiële zaken inzichtelijk maken. Het advies vervolgens onderbouwen 

met rapportage van MoneyView is een win-win situatie. Wij zijn erg trots op deze jarenlange samenwerking 

met MoneyView”.  

“Met AeQuote kunnen adviseurs inzicht krijgen in de prijzen van al deze producten”, zegt Martin Koot van 

MoneyView. “Dit inzicht is essentieel om je klant te helpen een goede keus te maken voor een product.”  

Extra modules van Advisa Online en Selector kunnen voor Figlo klanten tegen een speciale prijs worden 

bijbesteld. 

 

Over Figlo  

Sinds 1996 ondersteunt Figlo financieel adviseurs, banken en verzekeraars bij financiële advies- en informatieprocessen. De Figlo 

producten zijn ontworpen om financiële zaken inzichtelijk te maken en laagdrempelige toegang te bieden tot deze complexe 

informatie. Figlo’s producten bieden zowel de financieel adviseur als de klant voordelen. Voorbeelden waarin Figlo’s technologie 

wordt gebruikt, zijn de Online Kasboekjes van ABN Amro, Rabobank en SNS, het Financieel Plan van Knab en alle Hypotheekshop 

adviesdiensten. Daarnaast werkt het grootste deel van de intermediaire markt, financieel planners en accountants met het Figlo 

Platform. Figlo heeft ruim zestig medewerkers en ongeveer 8.000 gebruikers. 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en 

benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.  

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Martin Koot       E-mail: m.koot@moneyview.nl 

 

Figlo       Tel. 010 - 264 66 66 

Anne Hendriksen      E-mail : anne.hendriksen@figlo.com 


