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Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi 

Polacy chętnie podejmują pracę w Niemczech – decydują o tym bliskość ojczyzny, czyli 

Polski, dobre zarobki i stabilność we wszelkich dziedzinach.  Wiele osób zakłada małe firmy, czyli 

gewerbe (tzw. samozatrudnienie) i ma pytania związane z zakupem polis oraz leczeniem na 

terenie Niemiec. Na pewno pomożemy jak umiemy najlepiej, ponieważ Eurokv.pl to firma 

ogromnie troskliwa i dbająca o każdego klienta, szczególnie o osoby mające gewerbe. Z nami 

każda polisa da pełnię bezpieczeństwa każdej małej gewerbe. Ubezpieczenia w Niemczech – 

pytania i odpowiedzi to domena naszych doradców. 

Czy właściciele gewerbe mają obowiązek posiadania 

polisy? 

Jest to bardzo częste pytanie, Polacy chcą często oszczędzić pieniądze, co jest 

zrozumiałe, ale nie rekomendowane.  Każda osoba zameldowana w Niemczech musi mieć polisę 

zdrowotną, opcje wypadkowe, chorobowe oraz OC – dotyczy to pracowników i osób mających 

małą gewerbę i wielu innych grup zamieszkałych na terenie Niemiec. Tylko polisa niemiecka jest 

pełna, czyli pokrywa wszystkie koszty leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy gewerbe to 

ważna sprawa, bez niego nie można leczyć się w tym kraju i mieszkać w nim bezpiecznie. Polisa 

niemiecka pokrywa każde leczenie, każde badania, nawet najbardziej specjalistyczne. 

Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi to domena ekspertów ds. polis, czyli 

doradców firmy Eurokv.pl.  

Oferty są niedrogie: 

• od 30 do 95 € płaci się za ubezpieczenie zdrowotne, 

•  OC na kwartał można mieć za 18 €. Jeśli ma ona być na dłuższy czas to osoba 

ubezpieczona zapłaci 7 € za każdy nowy miesiąc.  

 

Umowa podpisana na rok obejmuje pobyt za granicą oraz leczenie podczas 

sześciotygodniowego pobytu w Polsce. Jeśli pracownik sezonowy podpisze umowę 

ubezpieczeniową na miesiąc, wówczas może leczyć się jedynie za granicą. Polisa na działa w 

Polsce w ogóle w tym przypadku.  

 



 

  

Ubezpieczenie państwowe a mała firma, czyli 

samozatrudnienie 

 

Tanie ubezpieczenia w Niemczech oferuje Eurokv.pl. Są to prywatne polisy, a takie 

najczęściej mają właściciele małych firm. Aby pozwolić sobie na państwowe ubezpieczenie należy 

mieć taką polisę o wiele wcześniej. Jeśli Polak pracował wcześniej w niemieckiej firmie to takie 

ubezpieczenie może mieć. Osoby, które dopiero przyjechały do Niemiec mogą wybrać ustawową 

polisę, gdy miały podobne ubezpieczenie w kraju pochodzenia. Między starym a nowym 

ubezpieczeniem nie może być dłuższa przerwa niż trzy miesiące. Składki ubezpieczenia 

państwowego zależą wysokości dochodu jaki wypracowuje dana osoba. Czasami lepiej wybrać 

prywatną polisę, bo ma ona doskonałe parametry i świetnie chroni. Prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne to doskonała pomoc, a doradcy Eurokv.pl pomogą dobrać najlepszą polisę dla danej 

osoby, zależnie od jej wieku oraz czasu przebywania w Niemczech. Ubezpieczenia w Niemczech 

– pytania i odpowiedzi to sprawa naszych ekspertów. 

 

Jakie są zalety polisy oferowanej przez Eurokv.pl? 

Oto one: 

• Polisa nie ma ograniczeń kosztów leczenia. 

• Leczenie odbywa się w Niemczech 

• Klienci Eurokv.pl mają wsparcie w języku polskim 

• Doradca Eurokv.pl pomaga w wyborze lekarza oraz ustalaniu terminu wizyty. 

• Klient otrzymuje plastikową kartę zdrowia, polisę na e-mail oraz aplikację na telefon 

komórkowy. 

• Polisa zawarta na rok zawiera opcję długoterminowego leczenia po wypadku, nie zostaje 

rozwiązana umowa, a klient jest w pełni zabezpieczony. 

 



 

  

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na długi czas? 

Posiadanie polisy długoterminowej to: 

• Stała i niezmienna składka 

• Roczna umowa oznacza ubezpieczenie w Niemczech oraz w Polsce (na sześć tygodniu, 

podczas urlopu). 

• Gdy nastąpi wypadek możliwe jest dalsze leczenie. 

 

Czy ubezpieczenie jest bardzo drogie? 

 

Niekoniecznie, stawki wynoszą od 30 € do 95€, w zależności od grupy zawodowej oraz 

czasu na jaki zostanie zakupiona polisa. Ubezpieczenie prywatne można mieć na miesiąc, dwa rok 

czy też pięć lat. Ubezpieczamy opiekunki seniorów za 30 € miesięcznie, czyli 1 € dziennie, a osoby 

z sektora budowlanego od 75 €. Zapraszamy do korzystania z usług Eurokv.pl, ponieważ 

jesteśmy rzetelni i profesjonalnie podchodzimy do każdego klienta. 

 

Co oznacza brak polisy? 

Gewerba brak ubezpieczenia to kłopoty i komplikacje. Nie wolno sobie pozwolić na 

problemy związane z brakiem polisy. Konsekwencje są nieprzyjemne – płacenie składek wstecz, 

czyli duży wydatek oraz możliwość wydalenia z Niemiec. Gdy osoba bez ubezpieczenia dozna 

choroby lub wypadku to zapłaci krocie za leczenie. Nie warto się narażać na takie konsekwencje.  

 

 



 

  

Jak można uniknąć problemów? 

Poszukanie dobrej polisy to najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu nie ma mowy o 

problemach, a życie w Niemczech przebiegać będzie bez problemów. Eurokv.pl pomoże, 

doradzi, omówi dokumenty oraz potrzeby. Mamy doskonałe ubezpieczenia gewerbe, które 

są ochroną małej firmy na długie lata.  

1. Polisa to ochrona 

Dobra polisa to ochrona. Polisy oferowane przez Eurokv.pl są godne uwagi, zapewniają 

pełne ubezpieczenie. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich są ochroną dla polskich 

gewerbe. Z nami każda gewerbe zyska nieodzowną ochronę, którą można rozciągnąć także 

na rodzinę właściciela małej gewerbe. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w 

Niemczech, dlatego warto zdobyć polisę, która będzie pełnowartościowym parasolem 

ochronnym. 

2. Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków 

Gewerbe chcą się chronić. Właściciele takich firm wiedzą, że bez polisy mogą mieć 

problemy. Co daje polisa? Pełne usługi medyczne w przychodniach i szpitalach, 

szczegółowe badania, pomoc ratowników medycznych. Dzisiaj gewerbe to firma, która może 

liczyć na rozwój w Niemczech. Doskonała, pełna niemiecka polisa umożliwi sprawne 

działanie na terenie Niemiec i da medyczną pomoc. 

3. Dla każdego mamy coś dobrego 

Eurokv.pl dla każdego ma coś dobrego i jest to polisa. Klientom podobają się takie 

rozwiązania, które dają im pełne bezpieczeństwo. Polisy są dostępne już od 1 € dziennie, 

czyli 30 € miesięcznie, tyle płaci opiekunka osób starszych. Osoba z małej firmy budowlanej 

płaci od 55 € miesięcznie. Nie są to kwoty duże, spokojnie można je pokryć i czuć się 

doskonale, uniknąć dużego stresu, a zyskać wyjątkową pomoc medyczną. Warto? Na 

pewno tak. 

 



 

  
4. Ile kosztuje polisa? 

Polisy polskie są tanie, ale nie pozwalają na pełną ochronę zdrowia w Niemczech. 

Niemieckie polisy kosztują kilkadziesiąt euro miesięcznie, a pozwalają leczyć się według 

potrzeb danej osoby. Jest to najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu można korzystać tanim 

kosztem z unikatowej pomocy medycznej najwyższej klasy. Klienci mogą dbać o polisę i 

spokojnie sobie żyć i pracować w tym kraju. 

5. Zdrowie pod parasolem ochronnym 

O zdrowie należy dbać. Doskonała polisa zdrowotna pozwala na profilaktykę oraz leczenie. 

Eurokv.pl oferuje polisy doskonałej jakości, które pozwalają leczyć się i uniknąć wysokich 

wydatków na prywatne leczenie. Ubezpieczenie zdrowotne 2018 jest sztandarowym 

produktem Eurokv.pl, który oferujemy każdej małej gewerbe. Powiemy jak wybrać polisę, 

porozmawiamy i odpowiemy na wszelkie wątpliwości. 

6. Czy polisy są drogie? 

Nie, nie są. Najtańszą ofertę polis zdrowotnych, OC, wypadkowych czy chorobowych 

posiada solidna agencja ubezpieczeniowa, czyli Eurokv.pl. Wiemy jak pomagać każdemu, 

w jaki sposób wspierać firmy i działać dla dobra klientów. Od 2009 roku polisy zdrowotne są 

w Niemczech obowiązkowe, a prywatne polisy dla gewerbe są często lepsze od polis 

ustawowych. 

7. Co jest ważne w polisie? 

Ubezpieczenie zdrowotne cena to ważny parametr. Cena polisy zależy od tego jak długo 

w Niemczech przebywa dana osoba oraz ile ma lat. Niejedna osoba dzięki takiej polisie 

można korzystać z szerokiego wachlarza usług medycznych. Polskie polisy czy EKUZ nie 

są pełnowartościowe, ponieważ mają limity kwotowe. Wyłącznie niemieckie polisy są 

pozbawione wszelkich limitów oraz ograniczeń.  

 

 



 

  
8. Polisa zdrowotna a gewerbe 

Gewerbe, czyli mała firma, musi mieć dobrą polisę zdrowotną, na przykład z dodatkową 

opcją OC. Warto po taką polisę sięgać i dzięki niej mieć doskonałe zabezpieczenie w razie 

grypy, anginy, złamania nogi czy ręki. Leczenie w Niemczech jest doskonałe, ale drogie. 

Polisa pozwala korzystać z leczenia wysokiej klasy w bardzo niskiej cenie. To na pewno 

doskonałe rozwiązanie dla każdego właściciela gewerbe.  

9. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 

Ubezpieczenie jest dobrowolne, ale polisa zdrowotna w Niemczech jest obowiązkowa. Na 

pewno warto wybrać dobrą polisę, która pozwoli leczyć się i dbać o zdrowie znakomicie. 

EKUZ, KRUS czy polisa polska mają limity np. do 20 000 czy 30 000 €. Niemieckie polisy 

nie mają żadnych limitów, co oznacza, ze pacjent dostaje pełne medyczne leczenie, gdy 

istnieje taka potrzeba. 

10. Polisa pomaga 

Polisa doskonale pomaga – można dzięki niej pójść do internisty, lekarza specjalisty, 

wykonać badania czy zadbać o rehabilitację. Dzisiaj doskonałe leczenie to domena 

niemieckich lekarzy. Opiekunki seniorów mogą mieć polisę za 30 € miesięcznie, czyli 1 € 

dziennie. Właściciel gewerbe budowlanej zapłaci od 55 € miesięcznie. Dzięki takiej polisie 

leczenie jest gwarantowane, nie grożą żadne kary i można uniknąć niszczycielskiego stresu.  

 

 



 

  
Czy numer Vat jest niezbędny, aby sprzedawać przez 

Amazon? 

Jeśli zajmujesz się sprzedażą produktów przez internet do klientów w innych krajach UE za 

pośrednictwem Amazon (FBA), wtedy zazwyczaj trzeba przeprowadzić rejestrację siebie jako 

podatnika VAT w krajach zamieszkania Twoich klientów. Nie trzeba jednak otwierać 

zagranicznych biur, aby realizować taką sprzedaż, a to oznacza oszczędności – nie wynajmuje się 

biura, nie płaci się czynszu, nie wynajmuje się pracowników. 

Nie istnieje jeden numer VAT w UE dla sprzedawców towarów przez FBA. Oznacza to 

konieczność rejestracji jako podatnik VAT w każdym państwie członkowskim UE z osobna. Jest to 

na pewno uciążliwy. W 2015 roku stworzono obowiązek jednego VAT dla firm elektronicznych dla 

całej UE. Jest to jednak odosobniona sytuacja i nie wiadomo, czy sprzedawcy FBA będą mogli z 

niego korzystać.  

Kiedy bezwzględnie trzeba zarejestrować się w innym 

państwie jako podatnik VAT? 

Nie ma takiego przymusu, gdy dana osoba jest już podatnikiem VAT w kraju zamieszkania. 

Unia Europejska stworzyła pewne progi obejmujące rejestrację VAT dla sprzedawców FBA 

pochodzących z innych krajów. Jeśli dana osoba/firma nie przekroczy sum z takiego progu, to 

wystarczy jej krajowy numer VAT. Takich progów jednak trzeba bardzo pilnować.  

 

 



 

  

A oto progi w sprzedaży wysyłkowej dotyczące 

rejestracji VAT 

Jeśli zdarzy się przekroczenie progu w państwie UE to trzeba podjąć procedurę rejestracji 

jako podatnik, który nie jest rezydentem w kraju docelowym. Takie postępowanie sprawi, że 

można sprzedawać towary w każdym kraju członkowskim UE bez tworzenia firmy lub filii firmy w 

danym kraju. Jednak konieczne jest opłacanie krajowej stawki VAT i przekazywanie jej 

odpowiednim organom. A wszystko dlatego, że w dziedzinie podatków nie doszło do harmonizacji 

prawa. I tutaj pojawia się pewna trudność. 

VAT rejestruje się, gdy przekroczy się próg sprzedaży wysyłkowej oraz gdy przechowuje się 

towar w zagranicznym magazynie należącym do Amazon. Poza tym wysyłanie towarów do 

Niemiec oraz Hiszpanii z magazynów we Francji nalicza się francuski VAT o wysokości 20 

procent. Podatek VAT płaci się we Francji. Jednak po przekroczeniu limitów 100 000 € dla 

Niemiec oraz 35 000 € dla Hiszpanii trzeba zarejestrować francuską firmę w tych krajach do VAT. 

Takie są przepisy. Oznacza to uzyskanie statusu przedsiębiorcy nie będącego rezydentem. W 

Niemczech płaci się przeważnie 19 procent VAT, a w Hiszpanii płaci się 21 procent VAT.  

Podsumowując pokrótce 

Każda firma nie mieszcząca się na terenie państw UE zbywająca produkty w UE musi mieć 

rejestrację do VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary. 

Wszystkie firmy w UE, które przekroczą próg rejestracji VAT muszą być podatnikiem VAT w 

danym kraju. 

 

 



 

  
Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, musi 

stać się podatnikiem VAT. 

Każda firma poza obszarem UE przechowując oraz zbywając towary do innych państw 

członkowskich UE musi stać się płatnikiem podatku VAT w kraju magazynowania dystrybuowanych 

przez siebie towarów. Jest to oczywista sprawa.  

Jako firma pamiętaj, że: 

Po lsk i  p rzeds ięb io rca  mus i  dok ładn ie  znać  p rzepis y europe jsk ie  –  

dyrek tyw a V AT,  mus i  rea l i zować obow iązek re jes trac j i  do  VAT w  

Niemczech.  Powin ien  dok ładn ie  poznać  zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech, jeśli chce sprzedawać online musi pozyskać też zaświadczenie o rejestracji jako 

podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Każda firma musi uzyskać 

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest obowiązkowa w wielu sytuacjach, a e-

commerce VAT w Niemczech pozwala osiągać duże zyski. Księgowość sprzedaży na Amazon 

jest działaniem specjalistycznym, konieczna zatem jest rejestracja VAT sprzedaży na Amazon. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Servicevat.de  – polska księgowość to 

bardzo dobre rozwiązanie, korzystne i stosowane często. Lepiej mieć księgowość w kraju 

pochodzenia, solidną, znającą przepisy i dbającą o interes danego klienta.    

 

 



 

  

Gewerbe to nietrudna aktywność, warto ją podejmować 

Gewerba to nietrudna działalność gospodarcza dla osób z Polski. Generuje jednak pewne 

koszty, o których zapominać nie wolno. Na przykładzie pracy opiekunki osób starszych 

przeanalizujemy takie koszty. Są one nieuniknione, z tego powodu koniecznie trzeba je ująć w 

działaniach gospodarczych i być przygotowanym na konieczność ich pokrywania. 

Opiekunka osób starszych ma kilka kosztów do opłacenia 

Opiekunka osób starszych mająca gewerbę musi uwzględnić takie oto koszty: 

• Zakup ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje 

• Dojazd do podopiecznych  

• Koszty prowadzenia gewerbe (księgowość, rozliczenia podatkowe, itp.). 

Oto kilka przykładowych kosztów: 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne – kosztuje 85 €, ale daje zabezpieczenie na stare 

lata, 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe kosztuje od ok. 50 do 120 € miesięcznie. Carebiuro.de 

posiada jednak tańszą ofertę – za 50 € zarejestruje firmę, a za 35 € poprowadzi jej 

korespondencję, podatki, finanseReklama – wizytówki, strona internetowa ,reklamy na 

mieście – to koszt około 100 €. 

• Transport do Niemiec i z powrotem, czyli blisko 100 € za jednym razem.  

 



 

  
Pomoc firmy zewnętrznej może wynieść ok. 525 €, co jest dość dużym kosztem i nie dla 

każdego możliwym do akceptowania.  

 

Carebiuro.de ma takie oto koszty: 

• Rejestracja firmy  – 50 € 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe – 35 € 

• Reklama – gratis lub w wynegocjowanej cenie. 

Carebiuro.de zarejestruje firmę, poprowadzi jej korespondencję, podatki, finanse. To 

doskonała oferta, dlatego warto wybrać właśnie to rozwiązanie. 

Warto patrzeć komu powierza się sprawy gewerbe, a nie korzystać z usług przypadkowych firm 

czy osób. Opinie klientów, portfolio usług, referencje od klientów – tego trzeba szukać przed 

wynajęciem konkretnej firmy doradczej do współpracy. 

 

 



 

  
Polskie biuro w Leverkusen 
 

 
 
Rejestracja i prowadzenie gewerbe w Niemczech z www.carebiuro.de   

 
Z Carebiuro.de w łatwy sposób założysz gewerbe w Niemczech.  
Niezależnie czy Twoje Polskie biuro jest w Leverkusen czy gdzie indziej 
 
- Wszystkie sprawy do rejestracji odbywają się poprzez email czy WhatsApp czyli    
   przyjazd do biura nie jest wymagany 
- Rejestracja trwa w większości 24h 
 
Rejestracja firmy jest możliwa również jeśli nie posiadasz adresu dla firmy w Niemczech, 

ponieważ www.carebiuro.de rejestruje Gewerbe w Niemczech bez zameldowania poprzez 
Polskie biuro w Leverkusen. Specjalizujemy się w zakładaniu gewerbe w Niemczech dla:  
 

• Gewerbe dla budowlanki, działalność dla budowlanki.  
                      Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w 
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz Freistellung.  
- Rejestracja w większości 24h  
- wszystko poprzez email  
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 € 

 

• Gewerbe opiekunek, działalność dla opiekunki w Niemczech 
                 Zakres działania to rejestracja Gewerbe  

     - Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer 
- Rejestracja w większości 24h  
- wszystko poprzez email  
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 € 
 

• Gewerbe dla transportu działalność dla Transportu do 3,5T 
                Zakres działania to rejestracja Gewerbe  

    - Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer 
    - Rejestracja w większości 24h  
    - Wszystko poprzez email  
    - Koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 € 
 

• dla E-commerce, czyli handlu internetowego (np. Amazon, Ebay 
              Zakres działania to: 

- złożenie wniosku o przyznanie USt Nr. Czyli nr. VAT 

- prowadzenie miesięcznych rozliczeń VAT 

- zarejestrowanie w centrali rejestracji opakowań  

    - Wszystko poprzez email  
    - Koszt rejestracji 100 € dalszy koszt to 100 € 
 

http://www.carebiuro.de/
http://www.carebiuro.de/


 

  
 

NOWOŚĆ:  z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C-
649/17), że sprzedawcy Amazon musza być telefonicznie osiągalni i odpowiadać na 
zapytania klientów.  

 
Poprzez Carebiuro oraz w polaczeniu z Servicevat.de można taki service  
Załatwić.  
 

• dla przemysłu jak spawacze, elektrycy 
                 Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w 
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz 
Freistellung.  

- Rejestracja w większości 24h  
- wszystko poprzez email  
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 € 
 

• inne branże w zależności od twoich potrzeb 
 

Nasze "Polskie biuro w Leverkusen" obsługuje wiele polskich firm w Niemczech, a ceny są 
niskie i przystępne dla każdego.  

 
Rejestracja firmy kosztuje 50 €. Prowadzenie gewerbe w Niemczech to koszt od 35 € 

przy obsłudze gewerbe dla opiekunki przez 50 € dla innych branż do 100 € w opcji bardzo 
rozbudowanej. Koszt ten obejmuje obsługę korespondencji urzędowej, rozliczenia podatkowe, 
stronę internetową twojej niemieckiej gewerbe, ale również w opcji rozbudowanej niemiecki numer 
telefonu działający w całej Europie.  
 

Zakładając gewerbe w Leverkusen w Niemczech potrzebujesz jedynie polskiego dowodu 
osobistego z adresem zameldowania w Polsce. Dalszy proces rejestracji Gewerbe w 
Niemczech przedstawi Ci nasz doradca, który wszystko wyjaśni w prosty i przystępny sposób w 
języku polskim.  

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji Gewerbe 

• dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu, 

• pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej – dostarczy Carebiuro.de, 

• umowa z biurem świadcząca usługę i opiekę – dostarczy Carebiuro 

• adres, pod którym firma będzie zarejestrowana – dostarczy Carebiuro 

• Dla Gewerbe z branży Auto handel dodatkowo: 

• zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis) – zależne od branży, 

Rejestracja spółek  
 

• Spółka z o.o., czyli spółka GmbH  

-minimalny kapitał w banku 12.500 € 
-Kapitał spółki – min. 25.000 € (odpowiedzialność) 
-Koszt rejestracji, notariusza – ok 1000 € 
 

• Spółka z o.o. UG Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt) 
 
-Minimalny kapitał – 1 € 
-Koszt rejestracji -od 500 € 
 



 

  

 
 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech z www.eurokv.pl  
 

Rejestrując firmę w Niemczech lub pracując tam koniecznie musisz mieć ubezpieczenie 
zdrowotne, ponieważ w Niemczech jest ono obowiązkowe. Za brak ubezpieczenia grożą wysokie 
kary, a koszty leczenia musisz pokryć sam i mogą to być bardzo wysokie kwoty. Ubezpieczenie 
zdrowotne z www.eurokv.pl spełnia wszystkie wymogi prawne. Polskie biuro w Leverkusen 
zapewni Ci wszystko. 
 
Polskie biuro z ubezpieczeniami zapewni Ci takie taryfy: 
 

• ubezpieczenie dla budowlanki w dwóch opcjach 
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)  
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)  

• ubezpieczenie dla opieki w dwóch opcjach 
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)  
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)  

• osób pracujących i prowadzących firmę w Niemczech w dwóch opcjach 
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)  
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)  

• dla pracowników sezonowych w dwóch opcjach 
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)  
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)  

• dla uczniów i studentów: 
✓ od 27 € na miesiąc  

• Ubezpieczenia Aut w Niemczech 
Na stronie www.eurokv.pl jest wystawiony przelicznik odpowiadający na pytanie, ile 
kosztuje ubezpieczenie auta w Niemczech. Ubezpieczenia samochodu zależne są od 
ubezpieczalni. 

 

UWAGA: Każda taryfa roczna ubezpieczenia zdrowotnego : 
 

1. Umożliwia do 6 tygodni ubezpieczenia w Polsce na przykład podczas powrotu do kraju na 
urlop lub święta  

2. Możliwość rezygnacji z umowy w razie konieczności po 3 miesiącach jej trwania.  

3. Niższa cena ubezpieczenia rocznego niż przy umowie miesięcznej  

4. Ciągłość trwania umowy, w razie wypadku z przedłużającym się czasem leczenia 
 

 
Nasze taryfy to tak naprawdę trzy ubezpieczenia w jednej cenie, czyli: 
 

• Ubezpieczenie zdrowotne – chroniące Cię w razie choroby lub wypadku  

• OC, czyli ochrona cywilna – chroniące Cię przed szkodami wyrządzonymi osobą trzecim  

• Ubezpieczenie wypadkowe – zapewniające Ci odszkodowanie w razie inwalidztwa oraz w 
przypadku twojej śmierci pieniądze dla twojej rodziny 

 

http://www.eurokv.pl/
http://www.eurokv.pl/
http://www.eurokv.pl/


 

  
Ubezpieczenie zdrowotne z eurokv.pl obejmuje między innymi: 

 
Ubezpieczenie zdrowotne: 

• Wizyty u lekarza  

• Pobyt i leczenie w szpitalu 

• Konieczne leki i środki opatrunkowe 

• Leczenie stomatologiczne w razie bólu w tym wypełnienia 
 

Ubezpieczenie OC: 

• Pokrycie kosztów szkody wyrządzonej osobie trzeciej  
 

Ubezpieczenie wypadkowe: 

• Odszkodowanie w przypadku inwalidztwa 

• Wypłatę środków w przypadku zgonu ubezpieczonego 
 

 

 



 

  

 

Rejestracja i rozliczenia VAT z www.servicevat.de 
 

Z nami w prosty sposób zarejestrujesz się jako płatnik VAT w takich krajach jak Niemcy, 
Wielka Brytania, Polska. Niezależnie od tego czy jesteś polską firmą, która chce rozliczać VAT w 
Niemczech, czy na przykład sprzedajesz przez Amazon i musisz się rozliczyć w Wielkiej Brytanii z 
polskim biurem rachunkowym w Leverkusen każde rozliczenie VAT będzie łatwe i szybkie. 
 

Nasz Polski Księgowy w Leverkusen zapewnia niskie ceny: 
 

• Rejestracja od VAT w Niemczech za 100 € 

• Rozliczenia VAT w Niemczech 100 € miesięcznie 
 

Krótki czas >>> 2 MIESIĄCE bez KOSZTÓW <<< dla zaczynających na Amazon & Ebay 
 

Księgowość w Leverkusen obejmuje między innymi: 
 

• Rejestracje do VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce 

• Rozliczanie VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce 

• Rejestracje w Systemie o opakowaniach 

• Załatwienie zaświadczenia §22f  

Bescheinigung über Erfassung als Steuerpflichtiger (§22f) 
• Dla osób sprzedających na Ebay możliwość podania adresu naszego biura 

• Załatwienie Gewerbe 

• Service telefoniczny dla klientów Amazon & Ebay 
 

Specjalizujemy się w rejestracji i rozliczeniach VAT dla e-commerce, czyli Amazon, 
Ebay.  

• Obsługujemy sprzedawców z Chin, którzy obowiązkowo muszą rozliczać się na terenie 
UE (np. Niemcy) 

• Zajmiemy się również księgowaniem polskich sprzedawców na terenie Niemiec i 
Wielkiej Brytanii.  

 

http://www.servicevat.de/


 

Usługi naszego polskiego biura księgowego w Niemczech obejmują: 

• przygotowanie i przekazanie odpowiednich formularzy i wniosków 

• tłumaczenie dokumentów istotnych dla rejestracji i rozliczeń VAT 

• doradztwo w zakresie lokalnych stawek podatku VAT i podlegających opłacie kwot VAT 

• porady doradcy podatkowego w celu omówienia obowiązków związanych z podatkiem VAT 

w UE (jeśli to konieczne) 

• doradztwo w zakresie gwarancji bankowych i reprezentacji podatkowej (w razie potrzeby) 

• porady dotyczące informacji, które należy przekazać organom podatkowym, 

• poradę w sprawie daty rejestracji VAT 

• osoby kontaktowe dla lokalnych organów podatkowych, o ile numer identyfikacyjny VAT nie 

został przydzielony 

W razie konieczności rezygnacji z VAT w danym kraju zapewniamy też pomoc w 

wyrejestrowaniu płatnika VAT. 

 

UWAGA: Service VAT czyli rejestracja VAT jest załatwiana tylko w pakiecie serwisowym. 

To znaczy, że obejmuje również miesięczne rozliczenia VAT. Nie prowadzimy tylko 

rejestracji do VAT. 

 

 

 


