
VERZEKERINGSPOLISSEN LIONSCLUBS 

VERGELIJKENDE NOTA OVER DE DEKKINGEN 

  

De bedoeling van deze korte nota is een overzicht te geven van de dekkingen van de verschillende 

bestaande polissen. 

Het lijkt mij aangewezen om op MD niveau een diepgaandere vergelijkende studie te maken van deze 

polissen teneinde dubbele dekkingen uit te sluiten en niet voorziene dekkingen te laten opnemen. 

Ik laat opmerken dat een “all-in” polis niet bestaat en dat iedere Lionsclub dient in te staan voor de 

volgens hem niet voorziene risico’s in de aangehaalde polissen. 

  

Polis ACE Auropean Group Limited – Burgerlijke Aansprakelijkheid N° 7.500.227 

Hier downloaden 

Makelaar : Jan Robyn JRC bvba Diksmuidestraat 50 te 8900 Ieper janrobyn@jrc-insurancebroker.be 

“De onderhavige polis heeft tot doel de Burgerlijke Aansprakelijkheid “Uitbating” en “Na levering” van de 

verzekeringsnemer te dekken op basis van de Bijzondere Voorwaarden die opgenomen zijn in de polis. 

De verzekerden zijn de Lionsclubs, de vrijwilligers die helpen en de leden van de Lionsclubs gedurende de 

activiteiten georganiseerd door de Lions Clubs International. 

Er is een dekking tot USD 1.000.000 per schadegeval en verzekeringsjaar. 

Er is geen vrijstelling. 

De “Master”polis is onderschreven door Oak Brook. 

De opzegging van de Masterpolis heeft de automatische vernietiging van de huidige polis als gevolg.” 

  

Polis Fortis Nr. 03/99.528.329/08 – BA uitbating + dekking tegen voedselvergiftiging 

Hier downloaden 

Makelaar : Bernard Favere – Fav & Co N.V. Romeinsesteenweg 466 te 1853 Strombeek-

Bever bernard@favenco.be 

“Dekking van alle clubs van het MD 112 Belgium (momenteel 275)voor hun vergaderingen (+/- 2 per 

maand) en hun activiteiten (+/- 5 per jaar) met inbegrip van deze welke samen georganiseerd worden met 

Leos, voor wie de dekking ook verworven is tijdens deze activiteiten. 

Dit contract verzekert de activiteiten van de Leo clubs zoals de Lions clubs. 

Dekking tijdens de uitvoering van hun mandaat voor de leden van de Gouverneursraad, de Nationale 

Commissies, alsook de personen handelend in opdracht van het MD 112 Belgium. 

Dekking gedurende de uitvoering van hun mandaat voor de leden van de raden en commissies van de 

Districten 112A,B,C,D, alsook de deelnemers aan de vergaderingen van regio’s en districten. 

Dekking voor twee bedienden van het MD. 

Alle verzekerden zijn derden onderling. 

Zijn eveneens verzekerd de vrijwilligers die de Lion’s helpen (echtgenote, kinderen,vrienden…) 

Er is dekking voor lichamelijke en materiële schade vermengd tot 1.500.000,00Eur per schadegeval. 

De vrijstelling materiële schade is 175,00 Eur per schadegeval. 

http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/2014/03/lions-policy-2014.pdf
mailto:janrobyn@jrc-insurancebroker.be
http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/2014/03/Lions-BA-NL.pdf
mailto:bernard@favenco.be


Er is dekking rechtsbijstand Providis” 

  

VRIJ AANVULLENDE POLIS “INDIVIDUELE ONGEVALLEN” AG-Fortis 

(individueel af te sluiten door de geïnteresseerd Lionsclub) Hier en hier downloaden 

Makelaar : Bernard Favere – Fav & Co N.V. Romeinsesteenweg 466 te 1853 Strombeek-

Bever bernard@favenco.be 

“Deze polis dekt ongevallen van de leden van een Lionsclub tijdens de collectieve activiteiten 

georganiseerd door de club met uitzondering van het dagelijks leven van de club (= 2 vergaderingen per 

maand) 

Er is dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid en medische kosten. 

Wordt als ongeval beschouwd een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel als gevolg heeft en 

waarvan de oorzaak of één van de oorzaken zich buiten het lichaam van het slachtoffer bevindt.” 

Deze polis is aanvullend op bestaande individuele polissen. 

Er is een wereldwijde dekking. 

De schade bij individuele verplaatsing op de weg van en naar een activiteit is niet gedekt. 

De schade bij “collectieve verplaatsing” (verplaatsing met minimum 2 leden in een vervoermiddel) tijdens 

een activiteit is gedekt. 

  

Roland De Paepe 

Vice-Gouverneur 112A 
 

http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/2014/03/Collectieve-Ongevallen-Fortis.pdf
http://www.lions-112a.be/wp-content/uploads/2014/03/COLLECT-CONTRACT-INDIV-ONGEVALLEN-MD-112.pdf
mailto:bernard@favenco.be

