
 

 

 



 

  

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to podstawa. W Niemczech z takim 

ubezpieczeniem pracuje się i żyje bezpiecznie. Niemcy mają świadomość, że bez polisy zdrowotnej 

można mieć kłopoty. Dlatego ubezpieczają się i dbają o siebie z pełną świadomością. Polacy 

czasami próbują obyć się polskim ubezpieczeniem zdrowotnym lub EKUZ, jednak nie mają wiedzy, 

że te ubezpieczenia dają jedynie cząstkowe poczucie bezpieczeństwa – opłacą część leczenia, nie 

wystarczą na transport do Polski na dalsze leczenie czy pokrycie kosztów pochówku. A to są duże 

koszty. Porządne niemieckie ubezpieczenie jest o wiele lepsze, ponieważ pokrywa wszelkie koszty. 

Jest pełne i warto je nabyć. I to bez czekania, najlepiej od razu po osiedleniu się na terenie Niemiec 

– nieważne czy jest to pobyt stały, kilkuletni czy sezonowy. 

 Ubezpieczenie zdrowotne nie kosztuje dużo, a chroni. Przecież nawet pracownik 

sezonowy może ulec wypadkowi, szczególnie ten pracujący na budowie czy na taśmie 

produkcyjnej, dlatego musi mieć polisę, by zostać zawiezionym do szpitala i uzyskać pomoc po 

wypadku oraz niezbędne leczenie. 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

 Jest oferowane przez ustawowe kasy chorych oraz prywatnych ubezpieczycieli. 

Ubezpieczenie ustawowe mają pracownicy, studenci oraz bezrobotni (tylko ci zarejestrowani w 

urzędach pracy). Ubezpieczenia prywatne może mieć każda osoba, która zadeklaruje taką wolę i 

wybierze właściwą polisę w jednej z kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych. Firm jest wiele, ale 

stawki polis znacząco się różnią – niektóre firmy oferują polisy za niewielkie pieniądze, inne mają 

drogie produkty ubezpieczeniowe.  

Do niedrogich firm należy Eurokv.pl, agencja działająca od wielu lat na niemieckim rynku i 

oferująca niedrogie polisy. Ceny są niewysokie, a zakresy dobre: 

• Opiekunki osób starszych mogą mieć polisę za 30 € (do 93 dni pobytu); 

• Gewerbe budowlana z ryzykiem zapłaci 95 € (polisa krótkoterminowa) lub 90 € (polisa 

długoterminowa, z umową roczną); 

• Studenci oraz uczniowie mają ofertę ubezpieczeniową od 27 € 

 



 

  
Poleca się także dokupowanie polisy OC, która kosztuje 18 € za trzy miesiące, a 6 € za 

każdy kolejny miesiąc. Niedroga opcja, która pozwoli opłacić mimowolne szkody wyrządzone 

cudzemu majątkowi.  

Jak widać stawki są niewysokie, a przy zarobkach np. 2000 € miesięcznie nie czynią 

problemu finansowego. Poza tym można je płacić miesięcznie, nawet przy długoterminowej polisie 

zdrowotnej nie trzeba opłacać od razu składki rocznej, co jest bardzo ważne, a klienci o tym 

wiedzą. Polisy są obowiązkowe – w 2009 roku ustawodawca wprowadził taki obowiązek chcąc 

uniknąć opłacania leczenia osób nieubezpieczonych z budżetu państwa. Teraz osoba bez polisy 

zapłaci za leczenie z własnej kieszeni, a kwoty są bardzo wysokie, sięgają nawet 30 000 €, a w 

skrajnych przypadkach dochodzić mogą do 100 000 €. Są to ogromne pieniądze, dlatego osoby 

bez polis zapożyczają się, aby zapłacić za leczenie. Tymczasem można spokojnie co miesiąc 

płacić składkę zdrowotną i nie ponosić takich nieuzasadnionych wydatków. Polacy muszą o tym 

pamiętać, ponieważ jest to dla nich ochrona i sposób na bezpieczne życie oraz znakomite leczenie 

w Niemczech. 

 Ubezpieczenie zdrowotne to ochrona dla każdego. Lepiej płacić ubezpieczenie 

zdrowotne prywatne, niż przepłacać za drogie ubezpieczenie zdrowotne ustawowe, które kosztuje 

ok. 350 € miesięcznie i jest już znaczącym wydatkiem w domowym budżecie. Polisa Eurokv.pl to 

także wygoda: plastikowa karta zdrowia jest przepustką do lekarza i sposobem na leczenie bez 

wykładania pieniędzy z góry.  

 

 

 



 

  

Co daje ubezpieczenie zdrowotne? 

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia: 

• leczenie u lekarzy specjalistów; 

• leczenie szpitalne; 

• wykonanie badań; 

• finansowanie leków zapisanych przez lekarza; 

• transport do szpitala oraz transport między szpitalami na badania lub operacje; 

• finansowanie zakupu okularów lub soczewek kontaktowych w kwocie do 100 €; 

• zapewnienie kosztów pochówku do określonej kwoty. 

Są to zabiegi kosztujące tysiące euro bez ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach polisy 

kosztują naprawdę niewiele.  

Podsumowując, 

 Polacy wybierający życie w Niemczech muszą zadbać o miejsce zamieszkania, pracę oraz 

zakup polisy zdrowotnej. Takie kompleksowe działanie zapewni im życie na odpowiednim 

poziomie oraz właściwe leczenie. Bez polisy zdrowotnej poniosą koszty drogiego leczenia, 

zapłacą zaległe składki oraz mogą zostać wydaleni z Niemiec. Urząd ds. cudzoziemców na 

pewno zainteresuje się takimi osobami. Lepiej zakupić polisę online, szybko i spokojnie leczyć się 

w Niemczech.  

 

 



 

  
1. Nie masz polisy? Nie przejmuj się, poszukaj profesjonalnej agencji, która zatroszczy się o 

Twoje ubezpieczenie w dobrej cenie. Dobra polisa to ochrona na dowolny czas, dająca nie 

tylko wizyty u lekarza, ale także OC i ubezpieczenie wypadkowe. Zapraszamy do 

Eurokv.pl, firmy, która ma doskonałe polisy dla przedstawicieli różnych zawodów. 

2. Dla klientów mamy wiele: ubezpieczenia zdrowotne, OC i polisy wypadkowe. A wszystko to 

ujęte w jednej polisie. Plastikowa karta zdrowia zapewnia leczenie, a na wizytę u lekarza 

nie trzeba czekać. Zapraszamy do stałej współpracy i zapewniamy solidne działanie na 

dowolny czas. Z nami dobrze jest się ubezpieczyć. 

3. Polisy są obowiązkowe w Niemczech. Ustawowe ubezpieczenie jest drogie, EKUZ 

nieskuteczny. Pomożemy Państwu i damy polisę najlepszej klasy. Doskonała jakość, 

wyjątkowa opieka medyczna. Zapraszamy do stałej współpracy, wiedząc, że nasza polisa 

na pewno sprawdzi się doskonale i to przez bardzo długi czas. 

4. Ubezpieczenie zdrowotne firmy Eurokv.pl jest dobre, chroni i pomaga w wielu sytuacjach. 

Współpraca jest ważna, a klienci mogą zyskać najlepsze rozwiązania dzięki naszej firmie. 

Zachęcamy do współdziałania przez bardzo długi czas i w doskonałej jakości. Opiekunka 

seniorów zyska polisę już od 30 €, czyli za 1 € dziennie. 

5. Do Niemiec warto przyjechać do pracy. Do tego potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne – 

ustawowe lub prywatne. Zalecamy polisy prywatne jako tańsze oraz znacznie lepsze. 

Leczenie zapewnione jest od razu, transport do szpitala także jest oferowany. Klienci są 

obsługiwani iści po królewsku, a ich zadowolenie ma ogromne znaczenie. 

6. Zdrowie musi być pod ochroną – doskonała polisa zdrowotna jest sposobem na ochronę. 

Dobrej klasy ubezpieczenie zdrowotne jest na pewno wyjątkowe i konieczne. Daje szeroką 

gamę usług i zapewnia OC oraz polisę wypadkową. Klientom przyda się na pewno i będzie 

ich chronić doskonale. EKUZ można odłożyć na półkę, gdy jest polisa Eurokv.pl. 

 

 

 



 

  
7. Dla zdrowia ważne jest ubezpieczenie. Od stycznia 2009 roku ubezpieczenie zdrowotne w 

Niemczech jest obowiązkowa. Klienci doceniają jakość polisy i są zadowoleni z ochrony. 

Doradcy Eurokv.pl zapewniają pomoc oraz wsparcie zawsze, gdy jest to potrzebne. 

Zapraszamy do stałej współpracy przez bardzo długi czas. 

8. Eurokv.pl to firma solidna, dbała, rzetelna. Dzisiaj do niej zwracają się Polacy, aby mieć 

ubezpieczenie. Za 30 lub 55 € ubezpieczą się opiekunki seniorów. Za 55 lub 65 € dobrą 

polisę zdrowotną będzie miał pracownik budowlany. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego 

dostępne jest także ubezpieczenie wypadkowe oraz OC. 

9. Klienci są zainteresowani współpracą z ubezpieczycielem. Praca w Niemczech to dobry 

pomysł. Jednak trzeba asekurować się polisą ubezpieczeniową, obejmującą także OC i 

ubezpieczenie wypadkowe – to najlepszy wariant dla każdego klienta. Wiele osób docenia 

takie rozwiązania i chętnie płaci kilkadziesiąt euro miesięcznie, aby mieć wsparcie. 

10. Do polisy warto się przekonać. Polacy rzadko kupują prywatne ubezpieczenia zdrowotne w 

Polsce. W Niemczech jednak muszą mieć albo polisę ustawową, albo prywatną. To 

rozwiązanie na długi czas, które daje im wsparcie oraz możliwość leczenia. Koniecznie 

trzeba z niego skorzystać.  

 



 

  

Zwrot podatku VAT z Niemiec – rozwiej 

wątpliwości, uzyskaj odpowiedzi na pytania  

Kupowałeś  towa ry jako  f i rma w N i emczec h? Sp rawdź c zy mo żesz 

ub iegać s ię  o  zw rot  podatku VAT  z  Nie miec .  Warto  pa miętać  o  t ym,  że  w 

państwac h Uni i  Europejsk ie j  obowiązują  przep is y  europejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT .  Obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w Nie mczec h nie  dot yczy 

wszystk ich .  Po lac y  muszą  znać zmia ny w sp rzedaży na  Ama zon i  e Bay w 

Niemc zech.  Każd y podatn ik  może uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. uzyskać 

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest koniecznością wtedy, gdy to określają 

przepisy.  

W iele  po l sk i ch  f i rm ma jąc  zare jes t ro wan y podatek  VAT kupu je  p rodukty  

w Nie mczech ,  k i e ru ją c  s i ę  częs to  i ch  doskona łą  jakośc ią  o raz  p rzys tę p ną 

ceną.  W ydatk i  na  podróże  s łużbo we  oraz  udz ia ł  w ta rga ch  n i e  są  wo lne  od  

podatku  VAT.  Po l sk i e  f i rmy ma ją  p r awo  do  ap l i kow an ia  o  zwro t  podat ku  VAT 

z  N ie miec .  W ar to  wiedz ieć  więce j o  VAT i  jego  p łacen iu ,  za te m zaprasza my 

do l ek tu ry .  

 

Zwrot VAT – poczytaj więcej  

Zwro t  po datku  VAT z  k ra jó w UE,  także  z  N ie miec ,  n a leżny  jes t  na  baz ie  

Dyrek tywy Rad y 2008/9 /W E z  dn ia  12  l u tego  2008 r .  op i su jące j  dok ładn i e  

zasady zwro tu  podatku  podatn i ko m bez żadne j s i edz iby  w państ wie  

cz łonko wsk i m zwro tu ,  a l e  pos iada ją cym s i edz ibę  w i nnym pań st wie  

cz łonko wsk i m UE,  np .  w Po l sce  ( Dz. U.  L  44  z  2 0 .2 .2008,  s t r .  23) .  

 

Polska  us ta wa o  podatku  od  to warów i  us ług  z  dn ia  11  marca  2 004 r .  

dok ładn ie  op i su je  zwro t  podatku  VAT –  j es t  to  u ję te  bardzo  p recyzy jn i e  w a r t .  

89 us t .  1h–1 l .  

 

W  Niemczech  warunk i  zwro tu  poda t ku  VAT są  zap i sane  w us ta wie  o  

n i emieck i m podatku  o d  war tośc i  dodane j o raz  rozporządzen iu  wykona wczym 

do te j  us ta wy.  Go dny u wag i  je s t   §  59  –  61  UStDV.  

 



 

  

Nie wiesz? Pytaj!  

 

Masz  py tan ia  i  wą tp l iwośc i?  Poproś  o  po moc  serv ice vat .de ,  so l i dną  

f i rmę doradczą  w Nie mczech .  Ona  za  100  €  za re jest ruj e  VAT ,  a  za  100  €  

miesięcznie  dokona jego  roz l icze n ia .  W  cenach  konkurency jn ych  do  i n nych  

f i rm.  

 Re jest rac ja  VAT  –  polska ks ięgo wość to  ważna spra wa.  Przyda  s i ę  

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

Vat w Niemczech to poważna sprawa, a opóźnienia skutkują konkretnymi karami finansowymi. E-

commerce VAT w Niemczech jest często płacony. Sprzedaż w serwisach online jest także 

popularna, a księgowość sprzedaży na Amazon jest prowadzona przez wszystkie firmy 

prowadzące takie działania. Rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest koniecznością. Amazon 

i eBay w Niemczech to popularny sposób na sprzedaż wielu produktów.  

 

Podsu mo wu jąc ,  jeś l i  n i e  jes teś  pe wny co  do  VAT n ie  b łąd ź ,  l ecz  spy ta j  

kon ieczn ie  eksper tó w.  On i  na  pe wn o rozwie ją  wie l e  wą tp l iwośc i  i  n i e  pozwo lą  

na  b łędy  sku tku jące  kara mi  f i nanso wymi .  Dba j o  ren to wność  f i r my,  n i e  

pozos ta wia j  p i en iędzy  z a  g ran i cą ,  l e cz  ub iega j s i ę  o  zwro t  podatku  VAT.  

Poproś  o  po mo c doradcó w i  dz i a ła j  sku teczn ie .  To  s i ę  op łaca  za wsze i  

wszędz ie .  

 

 

 

 

 



 

  

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.). 

Ubezpieczenie zdrowotne niektóre firmy oferują za 200 € miesięcznie. AOK ma ubezpieczenie 

za 350 €. Są to duże kwoty, a mała gewerbe opiekunki osób starszych kokosów nie zarabia i 

musi solidnie kalkulować. Na szczęście są takie firmy, jak Eurokv.pl, która oferuje opiekunkom 

wysokiej klasy polisę zdrowotną za 30 € miesięcznie, czyli 1 € dziennie. To polisa najlepszej 

jakości w niskiej cenie, opłacająca świadczenia medyczne oraz profilaktykę.  

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 €. 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: 

• 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. 

 

 

 

 


