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Ubezpieczenio moszyn

Zorządzoj swojq polisq w internecie 24hl7 dni w tygodniu
Zologuj się do eKonto:

Zo pomocq eKonto:

WejdŹ no www.ekonto.ergohestio.pl
Zotoguj się, korzystojqc z donych no polisie
(togin i hosło umieszczone sq W prowym
górnym rogu)'
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sprowdziszzokres wykupionej polisy i okres jej trwonio
opłociszroty ubezpieczenio
zgłosiszszkodę i dodosz brokujqce dokumenty
sprow dziszstotus zgłoszonej szkody

Co zrobić, gdy przydarzy się szkodo?

Jok zgłosić szkodę?

Zobezpiecz miejsce, poinformuj włościwesłużby:

Internet:
eKonto: ekonto.ergohestio.pl
formulorz kontoktowy: www.ergohestio.pl

112 - europejski numer olormowy
997 - poticjo
998 - stroż pożorno
999 - pogotowie rotunkowe
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Spowodowołeśwypodek drogowy i sq osoby
powożnie ronne' Skontoktuj się z nomi.
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Infolinio:
801 107 107 - z telefonu stocjonornego
+48 58 555 55 55 - z tetefonu komórkowego lub z zogronicy
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