
 

 

 



 

  

Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio? 

Gewerbe w Niemczech to najmniej skomplikowana forma działania gospodarczego. 

Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio jest całkiem realną opcją dla zainteresowanych 

osób. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe, gdy człowiek prowadzi 

działalność gospodarczą, koniecznie trzeba je kupić, aby spokojnie i bez problemów działać w tym 

kraju. Można mieć ustawową polisę, ale właściciele gewerbe zazwyczaj wybierają prywatne 

ubezpieczenie. To doskonałe rozwiązanie. Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio jest 

realne dzięki agencjom ubezpieczeniowym. Od ponad 10 lat wszyscy w Niemczech muszą mieć 

ubezpieczenie zdrowotne. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich istnieją, ale zawsze trzeba 

sprawdzić jaki jest zakres usług w ramach polisy. Nie można od tego się odwrócić. Istnieją kasy 

KHK, DAK, Barmer, które takie ubezpieczenia oferują. Zawsze jednak należy porozmawiać z 

doradcą i wybrać najlepszą opcję. Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio można znaleźć, 

ale konieczna jest wiedza o tym rynku i jego ofertach 

Co daje polisa zdrowotna? 

Leczenie u internisty, lekarzy specjalistów, dostęp do badań wszelkich, rehabilitację, leki oraz 

opatrunki przepisane przez lekarza, leczenie szpitalne, transport do szpitala i wiele innych rzeczy. 

Państwowa kasa chorych narzuca opłaty za leczenie i finansuje częściowo stomatologa, np. 

piętnaście procent kosztów wizyty musi pokryć pacjent. Prywatna polisa pokrywa wszystkie koszty, 

trzeba tylko wybrać dobry wariant. Państwowa kasa chorych jest dobra dla osób młodych i 

zdrowych, które rzadko chorują. Jeśli jednak zdrowie nie jest najlepsze to korzystniejsze jest 

prywatne ubezpieczenie. AOK Niemcy nie poleca się, bo to miesięczny wydatek rzędu 350 €.  

Dlatego warto wybrać tanią polisę. Eurokv.pl posiada w swoim portfolio tanie oferty 

ubezpieczeń, a wachlarz cen rozpina się od 30 do 95 €. 

 



 

  

Ceny ubezpieczeń Eurokv.pl wyglądają tak: 

• 30 € płaci opiekunka seniorów za miesięczną polisę, a 55 € uiszcza za dwumiesięczne 

ubezpieczenie; 

• 75 € kosztuje polisa dla gewerbe budowlanej bez ryzyka; 

• 95 € płaci się za ubezpieczenie dla gewerbe budowlanej z ryzykiem. 

Ubezpieczenie długoterminowe ma wiele zalet: 

• Składka jest stała, nie jest podnoszona w trakcie ubezpieczenia; 

• Roczna umowa daje prawo do leczenia w Niemczech oraz w Polsce (podczas urlopu, do 

sześciu tygodni); 

• Leczenie jest kontynuowane w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku; 

• Autorski dokument do rozliczeń z lekarzem bez gotówki; 

• Plastikowa karta ubezpieczenia jest oferowana klientom wybierającym co najmniej roczną 

polisę zdrowotną; 

• Bonusami są też: nieodpłatna aplikacja, przedłużenie umowy, karta lekarska. 

Podsumowując, oferta Eurokv.pl jest optymalna. Nie warto szukać ubezpieczenia za granicą 

w innych firmach, skoro Eurokv.pl ma ofertę doskonałą i niedrogą. Ubezpieczenie gewerby w 

Niemczech tanio jest jak najbardziej dostępne. Nie warto przepłacać, gdy można leczyć się 

niedrogo i dobrze. Do polisy zdrowotnej warto dobrać opcję OC, która pomaga w sytuacjach 

niecelowego niszczenia cudzej rzeczy. 

 



 

  
Ubezpieczenia oferowane przez Eurokv.pl to: 

• Ubezpieczenie z nieograniczonymi kosztami leczenia; 

• Leczenie w Niemczech to oczywista sprawa; 

• Doradcy firmy biegle porozumiewają się w języku polskim z klientami z Polski; 

• Firma pomaga wybrać lekarza oraz ustalić termin konsultacji ze specjalistą; 

• Klienci otrzymują plastikową kartę zdrowia, polisę w wersji elektronicznej (przekazaną 

mejlem) oraz aplikację. 

1. Polisa – warto, nie warto? 

Nie jest to dobre pytanie. Polisę zawsze warto mieć. Ubezpieczenie zdrowotne jest 

obowiązkowe od 2009 roku. Polacy mogą posiłkować się takim ubezpieczeniem 

pracując w Niemczech oraz przebywając na urlopie w Polsce (przy polisie 

długoterminowej, na co najmniej rok). Zapraszamy do kontaktu z Eurokv.pl, czyli 

firmą, która oferuje niedrogie polisy. Posiada tanie oferty ubezpiDoseczeń 

niemieckich dla Niemców i Polaków. 

 

2. Dla pracowników oraz gewerbe z Polski 

Obecnie pracownicy z Polski w Niemczech muszą mieć dobrą polisę zdrowotną. 

Właściciele małych firm muszą zakupić ubezpieczenie gewerbe. Taka opcja 

pozwala leczyć się i dobrze pomagać sobie podczas pobytu w Niemczech. Pełna 

niemiecka polisa to dobry pomysł, a polskie polisy mają poważne limity na leczenie. 

 

3. Eurokv.pl, czyli sięgaj po to, co dobre 

Solidność oraz rzetelność Eurokv.pl są powszechnie znane. Pracownicy z Polski 

mogą mieć dobre polisy oraz obsługę w języku polskim. Eurokv.pl oferuje im to 

zawsze. Ubezpieczenia zdrowotne 2018 są oferowane osobom z Polski – 

pracownikom, samozatrudnionym oraz studentom. Brak polisy oznacza problemy 

finansowe, na które niewiele osób może sobie pozwolić.  

 



 

  
4. Doskonała pomoc za małą kwotę 

Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich oferują firmy w Niemczech. Eurokv.pl to 

doskonały ubezpieczyciel, który pomaga każdemu. Na pewno warto znaleźć polisę 

niczym z marzeń, bo to ochrona. Zdrowotne ubezpieczenie jest niedrogie, a daje 

pełne leczenie. Część polskich polis ma słabe parametry i limity na leczenie. 

Wyłącznie niemiecka polisa jest pełnowartościowa. 

 

5. Dla Polaków na terenie Niemiec 

Polacy na terenie Niemiec muszą być bezpieczni. Polisa daje im takie poczucie. 

Doskonała polisa zdrowotna to dobre ubezpieczenie zdrowotne kupione na 

niemieckim rynku. Opiekunka seniorów płaci 30 €za polisę, co jest niską stawką, inne 

polisy są nieco droższe, ale i tak tańsze od ubezpieczeń oferowanych przez inne 

firmy. Eurokv.pl to firma konkurencyjna cenowo. 

 

6. Masz wątpliwości? Dzwoń do Eurokv.pl 

Eurokv.pl pomaga zawsze i każdemu. Niejedna osoba poszukuje idealnej polisy. I 

odnosi sukces, prosząc o pomoc profesjonalnego doradcę Eurokv.pl. Tanio, łatwo, 

bez komplikacji oraz online. Zapraszamy do kontaktu i chętnie poradzimy. 

 

 

 



 

  
7. Nie wiesz jaka polisa? 

Nie wiesz jaka polisa jest dla Ciebie? Masz wątpliwości? Szukasz dobrych rozwiązań? Nie 

przejmuj się, Eurokv.pl ma dla Ciebie najlepsze polisy. Tanie oferty ubezpieczeń 

niemieckich pomagają w leczeniu – grypa? Złamany obojczyk? Ból zęba? Nie trzeba się 

przejmować, bo w ramach polisy można mieć doskonałe leczenie.  

 

8. Dla polisy można zrobić wiele 

Po przyjeździe do Niemiec warto nabyć dobrą polisę. Jest to polisa niemiecka, o pełnym 

zakresie usług. Polisę zdrowotną można wybrać ustawową lub prywatną. Ten drugi rodzaj 

polis oferuje firma Eurokv.pl, która ma wiedzę o polisach i doskonale zna rynek. Polakom 

udziela informacji w języku polskim. Szybko i według potrzeb każdego klienta. 

 

9. Polisę warto mieć 

Statystyczny Niemiec ma sześć polis. Chroni siebie i swoich bliskich. Polacy jeszcze takich 

zwyczajów nie mają. Warto jednak sprawdzić wszelkie polisy. Na początek można zacząć 

od polis zdrowotnych. Solidne ubezpieczenie zdrowotne pomaga w różnych życiowych 

sytuacjach. Ubezpieczenie za granicą musi mieć każdy Polak. 

 

10. Polacy dbają o siebie 

Polacy zaczynają dbać o siebie. Kupują niezbędne polisy. Ubezpieczenie zdrowotne w 

Niemczech dla Polaków posiada Eurokv.pl. Ta firma pomaga każdemu, dbając o 

bezpieczeństwo i udzielając wszelkiego wsparcia. Informacje udzielane w języku polskim, 

wybór lekarza oraz umawianie terminu wizyty, bezgotówkowe rozliczenie z lekarzem – to 

zapewnia polisa Eurokv.pl. 

 



 

  

Zmiana przepisów VAT w Niemczech – i to już od 2019 

roku 

 

Rejestracja podatkowa VAT w Niemczech  stała się obowiązkowa, bez niej firmom 

grozi zablokowanie w takich serwisach, jak np. Amazon 

Zawsze najpierw trzeba sprawdzić czy towary są wysyłane do Niemiec z Polski, czy z 

magazynu z Niemiec – dopiero wtedy można określić zobowiązania podatkowe firm. 

Prawdopodobnie operatorzy rynków internetowych będą dążyli do wyłączenia 

odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców związane z podatkiem VAT. Dlatego też będą 

wymagać od sprzedawców z Polski nieodzownych informacji. Sprzedawcy, którzy nie podadzą 

tych informacji, będą blokowani przez operatorów na platformach internetowych w Niemczech. 

Głównym elementem nowej ustawy o VAT jest zaświadczenie o rejestracji podatkowej 

przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym w Niemczech. Sytuacja będzie komplikowała 

funkcjonowanie polskich firm w Niemczech, ale to będzie można dokładnie zbadać po roku czy 

dwóch.  

Sprzedaż wysyłkowa z Polski jest możliwa do progu w 

wysokości 100.000 € 

Jeśli polski sprzedawca przekazuje produkty bezpośrednio z Polski do klienta w 

Niemczech, to wystawia on fakturę z polskim podatkiem VAT, do limitu podatku VAT 

wynoszącego rocznie 100.000 €. Powyżej progu 100.000 €, sprzedawca ma obowiązek rejestracji 

w Niemczech do płacenia podatku VAT oraz do uiszczania podatku VAT w Niemczech. 

Podatek VAT w Niemczech wynosi 19 procent, jest niższy niż w Polsce, zatem dobrowolna 

rejestracja w Niemczech może być opłacalnym rozwiązaniem.  

Obowiązki podatku VAT są skomplikowane, gdy firma współpracuje z Amazon. Wybór 

polskiej czy niemieckiej ustawy VAT uzależniony jest od kraju, z którego towar polskiego 

przedsiębiorcy jest przekazywany przez operatora rynku internetowego do klienta w Niemczech. 

Jeśli towary polskiego sprzedawcy są przewożone na teren Niemiec oraz przekazywane z 

magazynu w Niemczech, Polski przedsiębiorca musi wystawić fakturę z niemieckim podatkiem 

VAT oraz przekazać podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. 

Przedsiębiorca ma obowiązek rejestrowania się w niemieckim urzędzie skarbowym.     

 

 



 

  

Nowe przepisy 

Nowe przepisy są stosowane do wszystkich operatorów “rynków internetowych”, dzięki 

którym realizowane są transakcje online.Informacje muszą być rejestrowane w celu wyłączenia 

odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców z tytułu podatku VAT. Są to takie dane: 

1. Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

2. Numer identyfikacji podatkowej;  

3. Daty rozpoczęcia i wygaśnięcia ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej sprzedawcy, 

4. Data i wysokość generowanych obrotów. 

5. Miejsce rozpoczęcia transportu lub wysyłki oraz miejsce przeznaczenia towaru, 

Odpowiedzialność operatora wiąże się także z faktem przestrzegania obowiązków podatku 

VAT sprzedawcy. Jeśli sprzedawca dba o VAT, to niemiecki urząd skarbowy może powiadomić o 

tym operatora. Wtedy operator musi zapłacić podatek VAT od wszystkich sprzedaży, które nie 

zostały opodatkowane VAT przez sprzedawcę. 

Sprzeda wcy muszą  poznać  p rzep is y e urop ejsk ie  –  d yrekt ywa VAT  

oraz  pa mię tać ,  że  je s t  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w Nie mczec h.  

Kon ieczn ie  na leży  poznać zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech oraz 

postarać się o zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach 

§ 22f UStG). Płatnicy VAT powinni zawsze uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG., a e-

commerce VAT w Niemczech pozwoli na duże dochody. Księgowość sprzedaży na Amazon 

jest kluczowym zagadnieniem, a rejestracja VAT sprzedaży na Amazon daje przychody 

fiskusowi w Niemczech. Amazon i eBay w Niemczech tworzą potężne obroty. 

 Servicevat.de  – polska księgowość powinna być prowadzona regularnie, przez 

księgową dokładnie znającą niemieckie przepisy.  

 



 

  

Gewerbe pomaga zarobić 

Gewerba jest niewielkim działaniem gospodarczym. Szczególnie chętnie podejmują je 

osoby z Polski. Jest jednak źródłem pewnych kosztów, które należy od razu uwzględnić w 

budżecie firmy. Opiekunka osób starszych pracująca na własny rachunek musi zapewnić sobie 

pieniądze na pokrywanie drobnych kosztów. 

Opiekunka osób starszych musi opłacić za wiele spraw 

Opiekunka osób starszych powinna brać pod uwagę takie koszty, jak: 

• Kupno ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe od 2009 roku) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje usług (nie wszyscy klienci są zadowoleni) 

• Dojazd opiekunki do domu opieki lub domów osób starszych 

• Koszty prowadzenia małej firmy na co dzień (księgowość, korespondencja, rozliczenia 

podatkowe, itp.). 

Koszty mogą być takie: 

• nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne – kosztuje 85 €, ale jest ważne na starość, gdy 

potrzebne jest świadczenie, a sił na pracę nie ma. 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe wymaga płacenia od ok. 50 do 120 € miesięcznie. 

Carebiuro.de za 50 € może zarejestrować małą firmę, a za 35 € zajmie się jej 

sprawami (to stawka miesięczna). 

• Reklama – wizytówki, strona internetowa, ogłoszenia w gazetach i czasopismach – daje to 

koszt około 100 €. 

• Transport na trasie Niemcy-Polska-Niemcy też kosztuje, czyli należy liczyć 100 € za 

jednym razem.  

Pomoc firmy zewnętrznej może kosztować ponad 500 €, co jest sporym obciążeniem dla firm. 

Lepiej poradzić sobie nieco taniej, a nie inwestować spore pieniądze w koszt obsługi małej firmy.  

 



 

  
Carebiuro.de i Eurokv.pl mają takie oto koszty: 

• Rejestracja gewerbe  – 30 € 

• Miesięczna dbałość o dokumentację i sprawy gewerbe – 35 € 

• Reklama – może być nieodpłatna lub w niskiej, wynegocjowanej cenie. 

Miesięczne wsparcie Carebiuro.de i Eurokv.pl może kosztować ok. 65 € miesięcznie , może być 

też droższe – w zależności od pakietu usług wymaganego przez gewerbę. Nie będzie jednak 

droższa niż 200 € miesięcznie. Carebiuro.de ma wiedzę, kompetencje, doświadczenie. Można to 

sprawdzić. Zanim opiekunka wybierze odpowiednią firmę koniecznie powinna sprawdzić 

doświadczenie firmy, jej referencje, portfolio usług. Carebiuro.de i Eurokv.pl to liderzy rynku w 

swoich branżach. To firmy godne zaufania, pracowite, dbające o klientów. To firmy wzorcowe. 

Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy właśnie z takimi firmami.  

 



 

  
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. 

 


