
 

 



 

  

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków 

Polacy chętnie zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu lepszego życia i wyższych 

zarobków, uczą się szybko języka i nostryfikują nieraz dyplomy. Niemcy to dla nich kraj pierwszego 

wyboru, w którym można spokojnie mieszkać i zarabiać pieniądze. Zarobki są o wiele wyższe niż w 

Polsce, warunki pracy i płacy są o wiele korzystniejsze niż na terenie Polski. Aby życie w 

Niemczech przebiegało dobrze przyda się niedrogie ubezpieczenie.  Tanie oferty ubezpieczeń 

niemieckich to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto nie chce wydawać dużych sum pieniędzy, 

a ma zamiar uzyskać doskonałą ochronę w przypadku chorób czy wypadków. Polacy poszukują 

polis zdrowotnych, bo ich świadomość rośnie i nie chcą wydawać kroci na prywatne leczenie. 

Niedrogie ubezpieczenie zdrowotne sprawia, że leczyć się można w cenie plisy. I to jest 

optymalns oferta dla każdego. Polacy rozumieją, że ubezpieczenie polskie nie ma takich wartości, 

jak niemiecka polisa zdrowotna. EKUZ także nie daje im pełnego bezpieczeństwa. Ubezpieczenie 

za granicą sprzedaje wiele firm, ale warto poznać dokładnie ofertę Eurokv.pl. 

 

Czego oczekują ubezpieczeni? 

Ubezpieczeni oczekują doskonałej polisy w dobrej cenie. Taka polisa to prawdziwa ochrona. 

Polskie polisy oraz EKUZ mają ofertę szczątkową – np. pieniędzy w ramach takich polis wystarczy 

na część leczenia i konieczny jest przewóz chorego do Polski na jego koszt. Jedynie 

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pozwala leczyć wszelkie choroby – od 

przeziębienia począwszy na problemach kardiologicznych kończąc. 

 

 

 



 

  

Jaką ofertą jest ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech 

dla Polaków? 

Jest to pełna oferta, dzięki takiej polisie można opłacić: 

• Leczenie ambulatoryjne; 

• Leczenie szpitalne; 

• Badania ogólne oraz specjalistyczne; 

• Pomoc w sytuacjach wypadków; 

• Leczenie przeciwbólowe uzębienia. 

 

Ceny polis firmy Eurokv.pl. 

Ceny są niewysokie. Tanie polisy w Niemczech dla Polaków to najlepsze rozwiązanie.  

Z ofert firmy korzystają między innymi: 

• Opiekunki seniorów – od 30 € za miesięczną polisę, i za 55 € miesięcznie przy umowie 

rocznej  

• Studenci – od 27 € miesięcznie  

• Gewerbe bez ryzyka – od 55 € miesięcznie; 

• Gewerbe z ryzykiem – za 90 € miesięcznie.  

 

 



 

  

Dlaczego warto wybrać firmę Eurokv.pl ? 

Eurokv.pl oferuje dobre polisy, a rozważny klient wie, że polisa w Eurokv.pl: 

• Nie ma ograniczeń kosztów leczenia, co oznacza pełną dostępność do pomocy medycznej; 

• Leczenie oferowane jest w kraju pobytu, czyli w Niemczech; 

• Doradcy porozumiewają się po polsku, 

• Doradcy umawiają wizyty lekarskie i doradzają w kwestii wyboru specjalisty; 

• Ubezpieczony dostaje plastikową kartę zdrowa, polisę ma na mejlu, a aplikacja jest 

nieodpłatna. 

 

Formalności załatwiane są online, bez konieczności odwiedzania biura. Zapraszamy każdego do 

kontaktu i nawiązania relacji z firmą Eurokv.pl. 

  

Jakość naszych polis to ważny parametr, a bez polisy co prawda lekarz przyjmie chorego 

pacjenta, ale pobierze wysoką opłatę za leczenie. Polisa to model ekonomiczny oraz sprawdzający 

się w codziennym życiu.  

 

 

 



 

  
1. Ubezpieczenia są konieczne 

Polacy mieszkający w Niemczech muszą być ubezpieczeni. Wiele osób rezygnuje z polisy i 

źle robi. Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków to ważna sprawa, niejedna osoba 

marzy o takiej polisie. Jakość w dobrej cenie to istotne rozwiązanie. Ubezpieczenie 

zdrowotne jest najlepszą ochroną. 

2. Dla każdego coś odpowiedniego 

Ubezpieczenie za granicą to konieczność. W 2009 roku ustawodawca niemiecki stwierdził, 

że każda osoba polisę musi mieć. Niejeden klient szuka polisy ale nie może znaleźć nic 

odpowiedniego. Eurokv.pl posiada oferty różnych polis – koniecznie trzeba skontaktować 

się z doradcą tej firmy.  

3. Kto potrzebuje polisy? 

Klienci muszą mieć polisy. Są one gwarantem bezpieczeństwa. Ubezpieczenie zdrowotne 

cena to ważny parametr. Klienci sprawdzają zakres polis oraz ich cenę. Eurokv.pl 

zapewnia polisy zdrowotne, OC, wypadkowe. Zapraszamy do kontaktu z doradcami 

Eurokv.pl. 

4. Dla siebie polisę kup 

Pracownicy z Polski powinni mieć w Niemczech dobrą polisę. Może to być ubezpieczenie 

ustawowe lub prywatne. Ubezpieczenia gewerbe to przeważnie polisy prywatne. Warto 

rozejrzeć się i znaleźć ubezpieczyciela. Eurokv.pl udziela informacji w języku polskim i 

potrafi dobrać ubezpieczenie dla każdego nim zainteresowanego. 

 

 



 

  
5. Dobra polisa poza Polską 

W Polsce sprawdzają się polskie polisy. Poza granicami kraju należy zadbać o polisę 

niemiecką, dającą pełną ochronę. Ubezpieczenie za granicą to dobra sprawa – leczenie 

u lekarza, leczenie szpitalne, pomoc ratowników oraz rehabilitacja. Na takie usługi może 

liczyć klient mający niemiecką polisę. Tanie polisy niemieckie oferuje firma Eurokv.pl. 

6. Dlaczego Eurokv.pl? 

Eurokv.pl od lat działa na rynku polis. Oferuje szeroki wachlarz polis. Ma w zanadrzu 

ubezpieczenie dla każdego. Klienci pragną ubezpieczyć się i dobrze sobie radzić dzięki 

niemieckim polisom. Dla każdego klienta najlepszą polisę ma właśnie Eurokv.pl. Są to 

ubezpieczenia zdrowotne 2018 do których warto dodać opcję OC. Dzięki niej żadna 

szkoda niechcący poczyniona nie będzie uszczerbkiem dla finansów klientów. 

7. Ubezpieczenia w Niemczech – mieć czy nie mieć? 

Polacy do ubezpieczeń często podchodzą sceptycznie. Niemcy ufają wartości polis. 

Chętnie nabywają polisy i to kilka. Przeciętny Niemiec ma sześć polis, które pomagają mu 

w codziennym życiu. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich są nieodzowne i warto 

dokładnie rozeznać rynek zanim znajdzie się najlepsze ubezpieczenie. 

 

 



 

  
8. Ubezpieczenie zdrowotne to podstawa 

Podstawą dbałości o zdrowie jest polisa. Do Niemiec warto wybrać się na zarobek. Polacy 

chętnie podejmują pracę i są skupieni na zarobkach. Muszą mieć ubezpieczenia gewerbe, 

gdy prowadzą małą firmę lub ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków, gdy pracują na 

etacie. Może to być polisa ustawowa lub prywatna. Doskonałe i niedrogie opcje polis 

prywatnych rekomenduje firma Eurokv.pl. 

9. Dla osoby fizycznej i gewerbe 

Gewerbe oraz osoba fizyczna muszą mieć polisę w Niemczech. Dzięki niej nie wydadzą 

dużo na leczenie, a życie będzie znacznie łatwiejsze. Każdy obywatel Polski ma polską 

polisę, ale niemieckie ubezpieczenie to doskonałe rozwiązanie dla niejednej osoby. Polacy 

doceniają jakość polisy i kupują najlepszy wariant. Mogą mieć polisę na miesiąc, kwartał, 

pół roku czy rok. Umowę polisy można wypowiedzieć w dowolnej chwili. Karta 

ubezpieczenia zdrowotnego powinna być zawsze przy osobie ubezpieczonej.  

10. Ubezpieczenie za granicą od razu kup 

Ubezpieczenie zdrowotne kupuje się od razu po przyjeździe do Niemiec i podjęciu pracy 

zawodowej. Klientom taka polisa zapewnia bezpieczeństwo. Pełne leczenie to podstawa, 

bez niego nie można się obejść. Polisa kosztuje kilkadziesiąt euro miesięcznie, a leczenie 

prywatne może kosztować tysiące euro. Eurokv.pl poradzi oraz przedstawi rozwiązanie 

optymalne dla każdego klienta. Na dodatek zapewnia solidną obsługę w języku polskim.  

 

 



 

  

Jak nie zostać skazanym za oszustwa 

podatkowe VAT na wiele lat więzienia 

W ystawien ie  b łędnych  fak tu r  to  poważny b łąd .  Od  1  marca  2017 roku  

wprowadzono nowe zap isy  do tyczące  fak tu r  VAT do  kodeksu  ka rnego,  a  

p rzep isy  s ta ł y  s ię  bardz ie j  res t rykcy jne .  Su rowe ka ry są  s tosowane za  

wy łudzen ia  o raz  z łe  wys tawian ie  fak tu r .  W ar to  dok ładn ie  poznać p rzep isy  i  

n ie  m ieć  p rob lemów.  N ie  wa r to  p łac ić  kar  o raz  na rażać  s ię  na  ka rę  w ięz ien ia .  

Rejes t rac ja  podatkow a n ie  t rwa  d ługo .  Część  po lsk ich  f i rm dz ia ła  on l ine ,  

one  powinny znać  zmiany w  sprzedaży na  Amazon i  eBay w  Niemczech.  E -

commerce  V AT w Niemczech to  częs to  p łacony podatek .  Ks ięgow ość 

sprzedaży na  Am azon musi  p rowadz ić  każda  f i rma .  Amazon i eBay VAT w 

Niemczech to obowiązek. Polacy mogą pobrać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w 

Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG), które jest potrzebne w realizowaniu działań. Nie 

jest trudno uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Servicevat.de  – polska księgowość 

doskonale wie, jak spokojnie funkcjonować na polskim rynku. W  Kodeks ie  ka rnym u ję to  

dwa nowe  rodza je  p rzes tęps tw:  

• Art .  270  a  op isu je  fa ł szers two fak tu ry  VAT;  

•  Art .  271  a  p rzewidu je  ka ry  za  n ieprawdę w fak tu rze  VAT;  

•  Art .  277  a -d op isu ją  podwyższone ka ry  w n iek tó rych  p rzypadkach ,  
regu lu ją  zagadn ien ie  g rzywny,  nadzwycza jnego z łagodzen ia  kary .  
P rzewidywane jes t  także  ods tąp ien ie  od  ukaran ia  p rzeds ięb io rcy .  Nowe 
p rzep isy  są  dość  surowe ,  a le  us tawodawca dos t rzeg ł  taką  po t rzebę  i  

s tosu je  tak ie  regu lac je .   

 

 



 

  

Kara finansowa lub więzienia grozi za:  

•  Podrob ien ie  fak tu ry ;  

•  Przekszta łcen ie  fak tu ry ,  czy l i  je j  za fa ł szowan ie  i  nadan ie  je j  nowych  
t reśc i ;  

•  Pos ług iwan ie  s ię  fak tu rą  pod rob ioną  lub  za fa łszowaną;  

•  Nap isan ie  n ieprawdy na  fak tu rze ;  

•  Pos łużen ie  s ię  fa łszywą  fak tu rą .   

Nawet ,  jeś l i  poda tn ik  n ie  os iągn ie  ko rzyśc i ,  a le  pos łuży  s ię  s fa łszowaną 

fak tu rą  czy  ź le  wys tawionym dokumen tem,  to  może  na raz ić  s ię  na  sankc je  

karne .  Karan i  są  wszyscy  zam ieszan i  w tak i  p rocede r .   

Oszus two n ie  pop łaca ,  lep ie j  za rob ić  t rochę  mn ie j ,  a le  n ie  m ieć  p rob lemu 

z  n iemieck im sys temem f i ska lnym.  N ie  w iesz  jak  roz l i czać  VAT? Bo isz s ię  

b łędów? N ie  mar tw s ię ,  serviceva t .de  zawsze Tob ie  pomoże.  Z  tą  f i rmą 

roz l iczysz  każdy  poda tek  i  z rob isz  to  dob rze ,  po n ieważ do radcy podatkowi  

so l idn ie  roz l i cza ją  wsze lk ie  zobowiązan ia .  Poza  t ym za  100€  zare jes trują  

Tw oją  małą  f i rmę do  podatku VAT oraz  roz l iczą  podatek  V AT za  100  €  

miesięcznie .   

 

 

 



 

  

Jednoosobowa działalność gospodarcza - Niemcy  

 

Co robić zawodowo w życiu? Jak zarabiać pieniądze? Jak sobie radzić z uzyskiwaniem 

dochodów? Czy założyć działalność gospodarczą w Polsce, czy w Niemczech?  Jak prowadzić 

działania gospodarcze? W jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Niemiec? 

Takie pytania zadaje sobie coraz więcej osób i szybko znajduje na nie odpowiedź. Część zostaje w 

Polsce, ale część jedzie do Niemiec i dobrze sobie radzi z funkcjonowaniem w sąsiednim kraju. 

Mogą tam zarobić niezłe pieniądze i spokojnie funkcjonować. Dla Polaków praca w Niemczech to 

dobry pomysł i sposób na rozwój zawodowy. Jednoosobowa działalność gospodarcza -Niemcy 

jest strzałem w dziesiątkę. Pracuje się na własny rachunek, bez problemów, bez nadmiernej 

biurokracji oraz dużych opłat. Jednoosobowa działalność gospodarcza -Niemcy pozwala 

zarobić niezłe pieniądze i zyskać doskonałe dochody. Dla Niemców taka praca ma znaczenie i jest 

godna uwagi. Istotne jest to, że koszty zameldowania gewerbe należą do niewysokich i dobrze 

umiarkowanych. Są one umiarkowane, na kieszeń każdego polskiego przedsiębiorcy. Nie trzeba 

płacić kroci, wystarczy uiścić niewielką kwotę i prowadzić  działania gospodarcze od razu, bez 

długiego oczekiwania. Firma w Niemczech bez meldunku to jest na pewno to! 

 

Czego oczekują Polacy? 

 

Dobrej pracy i niezłych dochodów oraz spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej 

przez długi czas. Mogą zyskać pomoc ekspertów, czyli na przykład Carebiuro.de, czyli firmy która 

od lat pomaga w zakładaniu działalności gospodarczej Polakom. Dzięki Carebiuro.de: 

 

• Założą gewerbe bez meldunku, a zameldowanie będzie w siedzibie Careiburo.de; 

• Uzyskają pomoc w rejestracji firmy oraz codziennym prowadzeniu każdego biznesu małej 

lub większej firmy; 

• Wszelkie formalności można spokojnie załatwić online, bez chodzenia do biur; 

• Koszty zameldowania gewerbe są bardzo niskie. 

 



 

  

Ile to kosztuje? 

Carebiuro.de oferuje dobre stawki, rozsądnie skalkulowane. Polacy mogą liczyć na: 

• Niedrogą rejestrację firmy – już za 50 €; 

• Prowadzenie firmy na co dzień – za 35, 50 czy 100 € – zależnie od spektrum usług. W 

ramach tej pomocy dostaje się takie usług: wirtualne biuro, pomoc w sprawach finansowych 

i podatkowych, wizytówki i pieczątkę firmową, doradztwo.  

 

Dzięki Carebiuro.de jednoosobowa działalność może skupić się wyłącznie na sprawach 

codziennych,  

na zyskiwaniu klientów oraz promowaniu firmy. Opiekunki seniorów dostaną pomoc w znalezieniu 

klientów. 

 

Jednym zdaniem: Carebiuro.de to dobra pomoc, w niewysokiej cenie, a spektrum usług jest 

szerokie. Żadna inna firma na niemieckim rynku nie oferuje tak niskich opłat. Firma w Niemczech 

bez meldunku jest na pewno najlepszym pomysłem dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie dla osób funkcjonujących na polskim 

rynku.  

 



 

  
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. 

 

 

 


