
 

 

 



 

  

Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech, ile kosztuje  

 

Polacy w Niemczech muszą pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ważny jest wybór pracy 

lub założenie działalności gospodarczej, wynajęcie mieszkania, a następnie zakup ubezpieczenia 

zdrowotnego. Koszty polis zdrowotnych w Niemczech są zróżnicowane – można zapłacić 30, 50 

czy 350 €. Wszystko zależy od tego, czy wybrana zostanie polisa zdrowotna ustawowa, czy 

prywatna. AOK Niemcy oferuje polisy zdrowotne za 350 lub więcej – cena jest naliczana od 

zarobków, a składkę po połowie, czyli solidarnie, płacą pracownik oraz pracodawca. Jest to opcja 

dość droga, ale pozwala na leczenie całej rodziny. Polisa prywatna jest wyłącznym wydatkiem 

pracownika. Jej cena nie jest zależna od zarobków, ale od stanu zdrowia, wieku oraz 

wykonywanego zawodu. Pora zatem podjąć dobrą decyzję i kupić porządną polisę zdrowotną na 

dowolny czas – miesiąc, dwa, pół roku czy rok. Klient samodzielnie wybiera ubezpieczenie 

zdrowotne oraz decyduje o czasie jego obowiązywania. To jest jego wybór i jego suwerenna, 

niezależna decyzja. Może zmienić ubezpieczyciela, może wypowiedzieć umowę polisy, gdy uważa, 

że nie spełnia jego oczekiwań. 

 

Zdrowie pod doskonałą ochroną 

 

Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech, ile kosztuje – na to pytanie odpowiada wiele 

stron internetowych. Jakość polis jest różna, składki zróżnicowane. Porównywarki internetowe dają 

odpowiedź na wiele pytań. Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech, ile kosztuje – sprawdź już 

dzisiaj i od razu podejmij decyzję. Zwłoka nie służy nikomu i niczemu. Statystyczny Niemiec 

posiada sześć różnych polis. Polakowi wystarczy polisa Eurokv.pl, która obejmuje trzy 

ubezpieczenia, czyli OC, zdrowotne oraz wypadkowe. Dzięki niej życie w Niemczech jest łatwe, a 

zdrowie doskonale chronione. Najpierw opłaca się koszty zameldowania gewerbe, a później 

wszelkie inne. Brak polisy to leczenie prywatne. Lekarz nie odmówi pomocy nikomu, ale 

wyegzekwuje płatność za usługę. Ściągalność takich opłat w Niemczech jest bardzo wysoka, 

skuteczność rośnie, po cóż się narażać? 

 



 

  

Jakie są walory polis prywatnych? 

• Szybki dostęp do usług medycznych, bez oczekiwania; 

• Pokrycie wszystkich kosztów leczenia; 

• Brak konieczności wyjazdu w trakcie leczenia do Polski; 

• Brak wkładu własnego (w firmie Eurokv.de); 

• Zgodność z regulacjami niemieckiego prawa; 

• Pomoc doradcy w umawianiu terminów wizyt, świadczona w języku polskim; 

• Kompleksowość – polisa OC, wypadkowa oraz zdrowotna tworzą jedną całość i pomagają 

skutecznie. 

Polisa chroni jedną osobę, nie ma opcji rodzinnej, ale zakup czterech polis dla całej rodziny 

nie czyni wyłomu w budżecie.  

 

Kto musi mieć polisę zdrowotną w Niemczech? 
 

Obecnie każda osoba musi mieć polisę i każda firma w Niemczech bez meldunku. Dzięki 

niej nie popadnie w duże koszty leczenia. Eurokv.pl posiada dobre oferty ubezpieczeniowe dla 

Polaków: 

• Student zapłaci od 27 € za polisę krótkoterminową,  

• Pracownik budowlany płaci 55 € za ubezpieczenie na długi termin lub 65 € za polisę 

krótkoterminową; 

• Opiekunka osób starszych chroni się za 30 € do 93 dni lub 55€ długoterminowo; 

• OC można nabyć za 18 € kwartalnie oraz 6 € za każdy dodatkowy miesiąc. 

 

 



 

  
Pracownik sezonowy także musi mieć ubezpieczenie. Eurokv.pl pokrywa pełne koszty 

leczenia, a EKUZ częściowe. Pracownicy sezonowi pracują w fabrykach, w rolnictwie, w 

przetwórstwie. Tam wypadki zdarzają się często. Polisa zdrowotna pomaga im leczyć się w 

trudnych sprawach. Warto zatem od razu po przyjeździe do Niemiec nabyć odpowiednie 

ubezpieczenie zdrowotne.  

Płatność nie jest wysoka, a ochrona najlepszej próby. O tym trzeba pamiętać, bo prywatne 

leczenie jest w Niemczech drogie – długotrwałe leczenie może kosztować nawet 100 000 €. Nie 

warto zatem fundować sobie takich wydatków. Każdy czasami choruje i każdy potrzebuje pomocy 

medycznej.  

 

Polisa zdrowotna Eurokv.pl to takie bonusy: 

• Karta plastikowa zdrowia okazywana lekarzowi lub w szpitalu; 

• Aplikacja mobilna; 

• Polisa przedłużana błyskawicznie lub kończona błyskawicznie; 

• Doradztwo konsultantów w języku polskim; 

• Umawianie wizyt bez zwłoki; 

• Wszelkie formalności przeprowadza się wirtualnie, bez konieczności odwiedzania biura. 

Wygoda i szybkość działania są gwarantowane.  

 

 



 

  

Firma w Niemczech bez meldunku  

Firma musi mieć polisę zdrowotną. Bez niej nie wolno jej podejmować działań 

gospodarczych w tym kraju. Każda firma w Niemczech bez meldunku to dobre rozwiązanie. Do 

Niemiec jeżdżą ludzie w różnym wieku i chwalą sobie mieszkanie w tym kraju. Nie mogą jednak 

żyć tam bez ubezpieczenia zdrowotnego.  

Każda gewerbe bez meldunku dba o własną działalność i kupuje polisę. Może korzystać z oferty 

Eurokv.pl. Niejedna gewerbe bez meldunku jest zaopatrzona w dobrą polisę i ją sobie chwali. 

Dobra gewerbe bez meldunku jest na pewno dobrym rozwiązaniem, ale tylko z polisą ma pełne 

bezpieczeństwo.  

Do firm należy pokrycie kosztów zameldowania gewerbe oraz opłacenie polis. Konieczne 

jest także płacenie podatków i rozliczanie się uczciwie z zarobionych pieniędzy. Koszty 

zameldowania gewerbe oraz zakupu polisy są na pewno niedrogie. Lepiej zatem od razu je 

ponieść i działać zgodnie z niemieckim prawem, bez kłopotów prawnych, organizacyjnych oraz 

finansowych.  

Nie pozwól sobie na problemy, nie popadnij w nie. Koniecznie nabądź polisę i korzystaj z 

niej – grypa, angina czy operacja wycięcia wyrostka robaczkowego. Wszelkie zdrowotne 

zawirowania są kurowane dzięki tej polisie.  

Nie czekaj, nie odkładaj zakupu polisy na później, działaj od razu. Zrób rozeznanie, 

wybierz solidne ubezpieczenie, a na pewno będziesz w pełni zadowolony z leczenia. Nie 

przepłacisz, a kilkadziesiąt euro miesięcznie to mały wydatek. Bądź mądry i wybierz 

najlepszą dla Ciebie polisę. Nie musisz tego robić sam, poproś o pomoc profesjonalnego 

doradcę. Efektem będzie zakup porządnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

 



 

  
1. Życie w Niemczech wymaga ochrony. Dobra polisa to najlepsze rozwiązanie. Ludziom na 

takich polisach zależy i chcą je mieć. Dla klientów porządne ubezpieczenie zdrowotne jest na 

pewno podstawą do doskonałego leczenia. Plastikowa karta zdrowia pozwala leczyć się 

bezgotówkowo. 

2. Niemcy to dobry kraj. Polakom mieszka się tam przyjemnie i miło. Polacy lubią poczuć się 

dobrze w tym kraju i to się udaje. Jakość opieki zdrowotnej jest na pewno dobra, a ceny 

także są całkiem korzystne. Eurokv.pl oferuje polisy w dobrych cenach, o szerokich 

parametrach leczenia, z opcją wypadkową oraz OC. 

3. Chcesz się leczyć skutecznie? Koniecznie korzystaj z dobrej polisy zdrowotnej. W 

Niemczech taka polisa to podstawa. Dzisiaj Polacy muszą mieć doskonałe rozwiązania, 

godne uwagi i niedrogie. Mogą poprosić firmę Eurokv.pl o dobrą polisę. Ona na pewno 

pomoże w różnych sytuacjach. O dobrą polisę warto zabiegać.  

4. Polacy mogą kupić niezłe ubezpieczenia zdrowotne. W Niemczech jest ich wiele, są 

niedrogie, dają pewność i bezpieczeństwo. Polacy mogą znaleźć doskonałe rozwiązania i 

cieszyć się nimi. Są one godne uwagi. Dla Polaków Eurokv.pl ma szeroką gamę 

najlepszych polis. I z takiej oferty warto zawsze korzystać. 

5. Za 30 € ubezpieczy się do 93 dni opiekunka seniorów. Za 55 € kupi ubezpieczenie na 

dłuższy czas. Polacy dbają o dobre polisy, dlatego zgłaszają się po niedrogie ubezpieczenia 

do firmy Eurokv.pl. Ta firma szczególnie chętnie ubezpiecza Polaków. Są oni jej najlepszymi 

oraz najcenniejszymi klientami. 

 

 



 

  
6. Doskonała jakość polis ma znaczenie. Polacy o tym wiedzą i już nie kupują polskich polis, 

rezygnują także z EKUZ. W ramach polisy leczą się w Niemczech oraz podczas urlopu w 

Polsce. Doskonała jakość leczenia, dobre pieniądze i doskonała polisa to podstawa. Bez 

takiego materiału żadna osoba nie poczuje się doskonale.  

7. Dbaj o zdrowie, lecz się i nie odkładaj zakupu polisy na później. Postępuj tak, a na pewno 

nie będziesz żałował. Dobra polisa zdrowotna jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego 

Polaka. Korzystaj z polis, a Twoje zdrowie będzie dobrze chronione. Wiedza o tym, że 

porządne ubezpieczenie zdrowotne ma znaczenie.  

8. Dla Polaków dobre ubezpieczenie to podstawa. Nie odkładaj niczego na później, kupuj 

polisę od razu. Można kupić ubezpieczenie na dowolny czas – miesiąc, dwa miesiące czy 

rok. To podstawa leczenia. Walcz o dobrą polisę, a na pewno poczujesz się dobrze i nie 

odkładaj niczego na później. 

9. Nie rezygnuj z leczenia. Dobra polisa pomaga dbać o zdrowie. Polakom taka polisa 

niesamowicie się podoba. Dla obywateli Polski Eurokv.pl ma ubezpieczenia zdrowotne za 

kilkadziesiąt euro. Takie leczenie to podstawa i sprawa godna uwagi. Niemcy to dobry kraj, 

dzięki któremu można żyć o wiele lepiej i zarabiać całkiem godne pieniądze. 

10. Dbaj o siebie, dbaj o rodzinę. Można kupować polisy zdrowotne w idealnej cenie, niejedna 

osoba o tym wie, niejedna chce mieć doskonałe poczucie bezpieczeństwa. Jakość w 

doskonałej cenie jest dobra, a Polacy zamierzają żyć doskonale na terenie tego kraju.  

Ubezpieczenia zdrowotne firmy Eurokv.pl są dobrze przygotowane.  

 

 

 



 

  

Kilka informacji o rejestrowaniu VAT 

Jeśli przedsiębiorstwo musi zgłosić się do VAT to powinno uzyskać polski numer 

podatkowy. Jeśli roczny obrót danej firmy nie przekracza 50000,00 PLN ( 11500 € ), wówczas VAT 

tej firmy nie dotyczy. Procedurę można bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa rejestracji ze 

strony Krajowego Rejestru Sądowego dokonać. Wniosek powinien zawierać odpis aktu 

założycielskiego, świadectwo rejestracji oraz standardowy formularz, który musi zostać wypełniony 

przez reprezentantów firmy. 

Jeśli zagraniczna firma musi zarejestrować się do VAT w Polsce to servicevat.de 

chętnie pomoże. Zarejestruje firmę za 100 € i regularnie, w cyklach miesięcznych, rozliczy 

ten podatek za 100 € miesięcznie.  

Do rejestracji VAT w Polsce należy mieć dokumenty: 

o Oryginalny akt założycielski spółki przetłumaczony w sposób przysięgły na język polski; 

o Oryginalny wyciąg z rejestru poświadczający funkcjonowanie firmy w danym kraju z 

tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, 

o Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów VAT za granicą  przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego; 

o Umowę z bankiem w Polsce na prowadzenie rachunku bankowego; 

o Umowa z firmą księgową w Polsce, 

o Umowy z polskimi kontrahentami albo opis aktywności gospodarczej w Polsce, 

o Dowód opłaty skarbowej w wysokości 170,00 PLN, 

o Formularz VAT-R 

o Formularz VAT-UE  

o Formularz NIP-2  

Procedura rejestracji trwa miesiąc lub nieco dłużej, co każdy przedsiębiorca musi brać pod 

uwagę i nie wszczynać postępowania na ostatnią chwilę. Lepiej zawczasu podjąć odpowiednie 

kroki.  

 



 

  
Polska od 1993 roku stosuje podatek VAT, muszą go płacić firmy polskie oraz zagraniczne. 

Polska ustawa o podatku VAT została zaktualizowana w 2004 roku i od tej pory obowiązuje w takiej 

formie.  

Zagraniczne firmy, które dostarczają towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem 

VAT, mogą posiadać obowiązek rejestracji dla celów VAT jako handlujący niebędącym rezydentem 

i muszą zachować zgodność z wymaganiami względem księgowości i rozliczeń. Polska 

harmonizowała ustawę VAT z przepisami UE i przepisy w wielu przypadkach są spójne z unijnymi 

regulacjami.  

Kiedy zagraniczne spółki muszą płacić VAT w Polsce? 

Usługi objęte obowiązkiem płacenia VAT w Polsce świadczą takie oto usługi: 

• Import towarów do Polski spoza krajów Unii Europejskiej; 

• Kupowanie oraz sprzedawanie towarów w Polsce; 

• Przekazywanie produktów do osób prywatnych przez internet, do których zastosowanie mają 

progi VAT; 

• Magazynowanie towarów dla klientów; 

• Organizowanie wydarzeń kulturalnych, na które obowiązują bilety wstępu; 

• Jeśli firma nie jest podatnikiem VAT, ale jest beneficjentem usług z Polski podlegających 

odwrotnemu obciążeniu; 

• Pozyskiwanie wewnętrzne produktów. 

 

 



 

  

Gewerbe to najlepsza forma aktywności dla małych 

polskich firm 

 

Gewerba jest łatwą działalnością dla osób z Polski. Nie można jednak prowadzić jej za 

darmo. Należy ponieść pewne koszty, które są konieczne.  Mimo wszystko własna działalność ma 

więcej dobrych stron niż praca na etacie.  

Opiekunka osób starszych powinna mieć budżet na działania 

Opiekunka osób starszych mająca gewerbę powinna pamiętać o takich wydatkach, jak: 

• Nabycie ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe na terenie Niemiec, najlepiej 

niemieckie) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje usług (nie wszystkim opieka musi się podobać) 

• Dojazd do domów osób starszych (paliwo, bilety kolejowe) 

• Koszty realizowania działań gewerbe (księgowość, rozliczenia podatkowe, itp.). 

Opiekunka powinna wziąć pod uwagę jeszcze inne koszty: 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne – za 85 €, które umożliwia zabezpieczenie na stare 

lata, 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe może wiązać się z kosztami od ok. 50 do 120 € 

miesięcznie. Carebiuro.de jest o wiele tańsze– za 50 € zarejestruje firmę, a za 35 € 

zajmie się jej sprawami. 

• Reklama to wizytówki, strona internetowa, ulotki – są dość drogie i mogą kosztować około 

100 €. 

• Transport do Niemiec i z powrotem, kosztować będzie około 100 € jednorazowo.   

 



 

  
Pomoc firmy doradczej kosztować może około 525 euro. Taka suma jest wysoka, a 

opiekunka kroci nie zarabia. Dlatego dobrze jest pomyśleć o tańszych firmach doradczych, czyli 

Carebiuro.de oraz Eurokv.pl. 

Mają one takie oto koszty: 

• Polisa zdrowotna – 30 € składki miesięcznie (1 € dziennie) 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe – 35 € 

• Reklama – można znaleźć tańsze oferty lub postarać się o spore rabaty. 

Miesięczne wsparcie Carebiuro.de i Eurokv.pl może kosztować ok. 65 € miesięcznie (opłata 

za ubezpieczenie oraz pomoc w prowadzeniu spraw firmy). Z dodatkowymi usługami taka pomoc 

może być droższa i kosztować ok. 200 €, co i tak jest znacznie tańszym rozwiązaniem. Wyboru 

firmy doradczej należy dokonać starannie – należy wybrać firmę z doświadczeniem, wiedzą, 

kompetencjami. Praca takiej firmy jest godna uwagi i na pewno przyda się każdemu. Jakość i koszt 

powinny być odpowiednio ze sobą skorelowane.   

 



 

  
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. 

 

 


