
 

 

 



 

  

Leczenie w Niemczech bez ubezpieczenia EuroKV  

 

Praca jest ważna, daje pieniądze oraz pozwala na zgromadzenie pieniędzy na emeryturę. 

Do Niemiec można wyjechać w celach turystycznych, można też tam podjąć dobre zatrudnienie. 

Polakom podoba się mieszkanie w tym kraju i zarabianie niezłych pieniędzy, dlatego wybierają 

życie w sąsiednim państwie – niższe opłaty, dogodne podatki, spokój oraz brak zawirowań takich, 

jak w Polsce, jednym słowem: stabilizacja. Firma w Niemczech bez meldunku powinna mieć 

polisę. Leczenie w Niemczech bez ubezpieczenia EuroKV jest kosztowne i może doprowadzić 

do ruiny. Wiele osób wie, że leczenie w Niemczech bez ubezpieczenia EuroKV kosztuje fortunę i 

nie pozwala sobie na życie bez takiej polisy zdrowotnej. Wysoka jakość polisy to bardzo cenna 

sprawa, a firma Eurokv.de to lider rynku ubezpieczeń w Niemczech. Leczenie w Niemczech bez 

ubezpieczenia EuroKV to ryzyko, którego na pewno nie warto podejmować. Koszty 

zameldowania gewerbe nie rujnują kieszeni, dlatego Polacy nie wahają się zakładać firmy. 

Chcesz leczyć się tanio i dogodnie? Koniecznie kup polisę zdrowotną i nie martw się problemami. 

Pozorne oszczędności na polisach bardzo źle się kończą.  

Co przemawia za kupnem polisy? 

Firma w Niemczech bez meldunku powinna mieć porządną polisę zdrowotną, która 

ochroni jej właściciela w błahych i trudnych chorobach. Dlatego zbadanie rynku polis oraz 

porównanie cen jest obowiązkiem. Nie tylko firma w Niemczech bez meldunku  polisę mieć musi, 

także student, pracownik stały lub sezonowy, osoba bezrobotna. Do wyboru są polisy ustawowe 

oraz prywatne. Firma w Niemczech bez meldunku to na pewno dobre rozwiązanie.  

 

 



 

  
Polisa oznacza wiele cennych usług: 

• Pełne leczenie medyczne w Niemczech, ambulatoryjne, szpitalne, badania specjalistyczne i 

refundowane leki oraz refundowane okulary lub soczewki kontaktowe; 

• Plastikową kartę zdrowia; 

• Aplikację na telefon; 

• Żadnych dopłat; 

• Możliwość leczenia bezgotówkowego; 

• Błyskawiczne przedłużenie polisy; 

• Rezygnację z polisy, gdy jest taka konieczność; 

• Za polisę można płacić z polskiego konta w złotówkach. 

Dobre oraz tanie ubezpieczenie zdrowotne jest wyjątkowo ważne. Klienci są na pewno 

zainteresowani taką rozwiązaniem, nie chcą i nie muszą przepłacać. Tanie ubezpieczenie 

zdrowotne jest ważne, a płacenie kilkudziesięciu euro miesięcznie to istotna sprawa. Tanie 

ubezpieczenie zdrowotne stało się sposobem na finansowanie leczenia bez problemów.  

Obecnie firma bez meldunku jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego – 

taki obowiązek ciąży na niej od 2009 roku. Niejedna firma bez meldunku na pewno jest dobrą 

sprawą. Ludzie chcą polegać na ubezpieczycielu, każda firma bez meldunku potrzebuje 

doradztwa w wielu sprawach.  

 

 

 



 

  

Nie popadaj w kłopoty 

Polisa zdrowotna pomaga i wspiera, dzięki niej nie popada się w kłopoty. Pani Ewa za 

leczenie bez polisy zapłaciła 10 000 €, Pan Edward miał wydatek na szpitalne leczenie 20 000 €. 

Obecnie spłacają kredyty i mają problemy finansowe. Odwiedził ich też urząd ds. cudzoziemców, 

a muszą także płacić zaległe składki zdrowotne. Problemów sporo, a zupełnie niepotrzebnie. 

Oboje prowadzą gewerbe bez meldunku, a prowadzenie małej firmy bez polisy to złamanie 

prawa. Każda gewerbe bez meldunku może spokojnie funkcjonować tylko z polisą.  

 

Podsumowując, firmy muszą mieć polisy, bez nich łamią niemieckie prawo. Nie zakładaj 

gewerbe bez meldunku bez ubezpieczenia zdrowotnego.  

Eurokv.pl oferuje doskonałe warunki: 

• Opiekunka seniorów płaci 30 € za polisę do 93 dni lub 55 euro za polisę długoterminową; 

• Pracownik budowlany uiszcza 65 € za polisę na krótki termin lub 55 € za polisę na rok. 

 

W ramach polisy gewerbe bez meldunku może dostać OC oraz ubezpieczenie wypadkowe. 

Wypadki się zdarzają, dlatego warto spokojnie żyć z ubezpieczeniem – pokryje ona pomoc po 

wypadku oraz długotrwałe leczenie. W razie inwalidztwa da odpowiednie odszkodowanie osobie 

poszkodowanej. Koszty zameldowania gewerbe są umiarkowane, dlatego ten krok jest 

podejmowany. Polacy chętnie pokrywają koszty zameldowania gewerbe, nie rujnując swoich 

budżetów. Szybko podejmują działalność gospodarczą. I osiągają sukcesy. 

 Eurokv.pl pomaga im w doborze polisy, oferuje umawianie wizyt i świadczy doradztwo 

ubezpieczeniowe w języku polskim. Zakup polisy zdrowotnej to obowiązek. Ważne, aby 

naprawdę wybrać dobrą polisę i nie pozwolić sobie na oszczędzanie na niej. Ponad 80 000 osób 

w Niemczech żyje bez polisy. Jednak takie rozwiązanie jest niedobre, nie daje bezpieczeństwa, 

naraża na kłopoty i sprawia wyłącznie problemy. Poszukaj polisy, wybierz dobry wariant i 

mieszkaj w Niemczech bez problemów. Nie słuchaj tych, którzy zniechęcają do zakupu polis.  

 



 

  
1. Polacy chętnie się ubezpieczają. Lubią mieć polisy, mają wiele do zaoferowania każdemu. 

Dobra polisa chroni małą gewerbe w Niemczech. Dzięki takiej polisie żyje się im miło oraz 

bardzo przyjemnie. Niejedna osoba dba o doskonałe ubezpieczenie, bez którego zyć nie 

sposób., 

2. Polisy są konieczne, dbaj o nie i żyj na terenie Niemiec. Polakom taka polisa sprawia 

przyjemność, staraj się leczyć najlepiej, jak to możliwe. Tylko wtedy zrozumiesz, że bez 

polisy żyć nie sposób. Zadbaj o zdrowie oraz życie, a zrozumiesz jak bardzo są one ważne.  

3. Polakom można sprzedać wiele polis, ale są wymagający. Polisa Eurokv.pl chroni zdrowie 

oraz życie wielu osób. Dla nich można znaleźć doskonałe rozwiązanie, które na pewno ma 

znaczenie. Dlatego każda osoba z taką polisą poczuje się w Niemczech o wiele lepiej i 

znajdzie własny sposób na życie. Klientom dobrze funkcjonuje się w Niemczech przez długi 

czas.  

4. Polacy pracują w Niemczech i osiągają doskonałe zarobki. Mają sposób na doradztwo – 

Carebiuro.de pomaga każdej małej firmie i dobrze sobie radzi na tym rynku. Doradztwo, 

pomoc, wsparcie to dobra sprawa. Każdy klient chce funkcjonować dobrze oraz optymalnie 

w Niemczech i udaje się to naprawdę doskonale. 

5. Jak żyć w Niemczech? Mając firmę i pomagając innym – tak działa Eurokv.pl . Polacy 

dostają pomoc, meldunek oraz rejestrację firmy. Na co dzień także mogą liczyć na pomoc 

Carebiuro.de, solidnej firmy doradczej. Niemiecki rynek nie należy dzisiaj do łatwych. 

Jednak dzięki doradcom można żyć o wiele lepiej. 

 

 



 

  
6. Polacy pracują i zarabiają. Doskonałe wsparcie ma sens oraz cel. Dla Polaków mała 

gewerbe to doskonała forma gospodarczego działania. Dzięki niej może żyć i uzyskać 

wsparcie. Jakość i cena usług to najważniejsza rzecz. Gdy jest firma i pomoc Carebiuro.de 

to już jest bardzo dobry start w Niemczech. 

7. Eurokv.pl oferuje niedrogie polisy zdrowotne w Niemczech. O wiele tańsze niż inne firmy 

Carebiuro.de natomiast rejestruje firmy, daje meldunek i wspiera je na co dzień. Z tego 

powodu niejedna firma chce żyć dobrze oraz optymalnie sobie radzić na niemieckim rynku. 

Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego klienta. 

8. Czy Polakom dobrze się żyje w Niemczech? Zdecydowanie tak. To kraj prawa, kraj 

zamożny. Prowadząc małą gewerbe Polak nieźle zarabia. I to jest dla niego ważna rzecz. 

Pora zatem zamieszkać w tym kraju prawa oraz dobrych przepisów. Dla Polaków jest wiele 

dobrego oraz doskonałe wsparcie. 

9. Za 50 € Carebiuro.de rejestruje małe firmy z polskim rodowodem. Za 35 € pomaga im na 

co dzień prowadząc wirtualne biuro oraz wirtualną księgowość. Każdy Polak ma szansę na 

rozwój i doskonale sobie radzi. Jest to dla niego ważna sprawa oraz ogromne wsparcie. 

Dbaj o siebie i poproś o pomoc Carebiuro.de. Na pewno nie będziesz narzekać. 

10. Pomoc w założeniu biura i dobra polisa – to trzeba mieć. Polacy nie narzekają na niskie 

stawki za pracę, rozwijają własne firmy, czują się dobrze oraz  bezpiecznie na terenie 

Niemiec. Dla każdego Polaka taka praca to podstawa. Solidna firma może poradzić sobie 

solidnie i mieć dobre zarobki – Carebiuro.de pomaga każdej małej firmie w rozwijaniu 

działalności gospodarczej.  

 

 



 

  

VAT w Niemczech i obowiązki firm 

Co to jest VAT? 

VAT jest podatkiem terytorialnym. Kwestia opodatkowania sprzedaży lub usługi uzależniona 

jest od miejsca. Przepisy nie zawsze dokładnie wyjaśniają gdzie taki podatek ma być płacony. 

Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech jest zatem kwestią nieraz dyskusyjną. Zmiany w 

sprzedaży na Amazon i e-bay w Niemczech zostały zawarte w przepisach. Rejestracja 

podatkowa to ważna czynność. E-commerce VAT w Niemczech jest bardzo ważną sprawą. 

Księgowość sprzedaży na Amazon prowadzi każda firma. Rejestracja VAT sprzedaży na 

Amazon to obowiązek, a można go zrealizować w ramach firmy, najczęściej w ramach 

księgowości. Można też zlecić takie prace firmie Carebiuro. Ta firma doradcza specjalizuje się w 

pomocy przedsiębiorcom w ich codziennym prowadzeniu firmy. Rejestruje i rozlicza także VAT. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Firmy wystawiają towar na eBay, a osoby 

prywatne i inne firmy chętnie takie rzeczy sprzedają. Rejestracja VAT – Polska Księgowość to 

sprawa oczywista, firmy często samodzielnie radzą sobie z takim podatkiem. Muszą jedynie 

uzyskać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). 

Wiadomo, że wymaga to pewnych formalności, ale można też uzyskać zaświadczenie z § 22f 

UStG dzięki pomocy Servicevat.de. Ta firma pobierze niewysoką opłatę, ale rozliczy VAT bez 

błędów i problemów z takich omyłek wynikających. Servicevat.de  pobiera 100 € za rejestrowanie 

VAT oraz 100 € miesięcznie za rozliczanie VAT.  

 

 

 



 

  
VAT w Niemczech rejestrować muszą: 

• Firmy świadczące usługi transportu osób na terenie Niemiec – jeśli jedzie np. z Polski do 

innego kraju przez Niemcy to musi uiścić VAT wynikający z przejazdu przez terytorium 

Niemiec; 

• Firmy zarabiające na obrocie nieruchomościami oraz zajmujące się budownictwem;  

• Przedsiębiorcy sprzedający towary wysyłkowo w Niemczech, gdy ich usługi są warte więcej 

niż 100 tysięcy € albo handlujące bez limitu. Jeśli polska firma sprzedaje towary obywatelom 

Niemiec lub niemieckim firmom to VAT płacić musi. 

• Biznesmeni zajmujący się importem towarów; 

• Firmy dostarczające towary z terenu Niemiec; 

 

Jeśli polskie firmy realizują wyżej opisane usługi to muszą polegać na niemieckich przepisach 

oraz niemieckiej ustawie o podatku VAT. Zobowiązane są także składać deklaracje miesięczne lub 

kwartalne. Podatek VAT w Niemczech rozlicza się w cyklach rocznych. Niezbędna jest rejestracja 

podatkowa. Deklarację roczną VAT składa się do 31 maja każdego roku. W pierwszym roku jednak 

należy składać deklaracje miesięczne, a na koniec przedłożyć deklarację roczną.  

Polskie firmy muszą w Niemczech zarejestrować się do VAT, w tym celu udają się do jednego z 

dwóch urzędów. Są to urzędy skarbowe w Oranienburgu (dla firm od A do M) oraz w Cottbus (od N 

do Z – na te litery zaczynają się nazwy firm.  

 Aby płacić VAT trzeba dokonać operacji w Niemczech. Jeśli ktoś nie przeprowadza transakcji 

w tym kraju to może prosić o zwrot podatku VAT dzięki procedurze zwrotu. Wniosek składa się 

elektronicznie w polskim urzędzie skarbowym i cała procedura odbywa się niejako poza 

przedsiębiorcą.  

 

 



 

  

Jak założyć firmę w Berlinie? Jak działać w 

Niemczech? W jakiej formie to uczynić? 

W Unii Europejskiej ludzie mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać  

w wybranym kraju, tam podejmować pracę oraz zakładać działalność gospodarczą. Jest to 

podstawowa unijna swoboda. Polskie firmy doskonale sobie radzą z takimi działaniami. Niemieckie 

przepisy są podobne do regulacji prawnych w Polsce. Należy przeprowadzić rejestrację firmy, 

dostać numer identyfikacji podatkowej, stworzyć rachunek w banku oraz prowadzić księgowość i 

opłacać podatki. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji w Urzędzie ds. Działalności 

Gospodarczej. Nie muszą rejestrować się w takim urzędzie np. lekarze, adwokaci, artyści, doradcy 

podatkowi, osoby mające gospodarstwo rolne lub leśne. Takie zgłoszenie ma charakter płatny, 

uiszcza się 20 €, a decyzja jest wydawana po trzech dniach, nie wcześniej. Gdy dana firma 

zostanie zarejestrowana to dane zostają automatycznie przesłane do: 

Urzędu Skarbowego 

Urzędu Statystycznego 

Izby Rzemieślniczej 

Izby Przemysłowo-Handlowej.  

 

O sprawie dowiaduje się także sąd, który ma w swojej gestii rejestry handlowe. Działalność 

czasami wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji oraz zezwoleń. Nieodzowne jest uznanie 

kwalifikacji, które są weryfikowane na podstawie świadectw z Polski – na przykład dyplomu 

mistrzowskiego. Pozwolenie na pracę nazywane jest kartą rzemieślniczą. Poza tym rzemieślnik 

powinien zapisać się do niemieckiej izby rzemieślniczej. Kogo dotyczą takie obowiązki? 

Hydraulików, stolarzy, malarzy, tapicerów, spawaczy i wykonawców wielu innych zawodów. 

Czasami niezbędne jest zdanie egzaminów w Niemczech.  W handlu potrzebne bywają pewne 

kwalifikacje na przykład do sprzedawania leków czy mleka i produktów mlecznych. W gastronomii 

oraz hotelarstwie stosowane są koncesje. Ochrona wymaga zezwoleń z Izby Przemysłowo-

Handlowej. Świadectwo o byciu niekaranym także jest wymagane. Przewóz ludzi autobusami i 

taksówkami są także objęte koncesją. W Berlinie można takie pozwolenie dostać w Krajowym 

Urzędzie ds. Obywatelskich oraz Porządkowych. Zezwoleniami obłożone są pośrednictwo w 

branżach nieruchomości, pośrednictwa inwestycyjnego, działalność developerska, oferowanie 

pożyczek i zajmowanie się lombardami oraz transport drogowy.  

 



 

  

Kto pomoże założyć firmę? 

Doradców na niemieckim rynku jest wielu. Carebiuro.de pomaga klientom, dba o ich 

interesy, rejestruje małą firmę za 50 €, a za 35 € co miesiąc dba o sprawy takiej firmy, doradza jej 

i rozlicza podatki oraz wszelkie rachunki. Na pewno dzięki Carebiuro.de gewerbe będzie o wiele 

łatwiej rozpocząć działanie gospodarcze na niemieckim 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. 

 

 

 


