POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/125809,Zatrzymani-za-wyludzenie-pieniedzy-od-zagranicznych-ﬁrm-wstepne-straty-pokrzyw
d.html
2022-05-27, 04:56

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

ZATRZYMANI ZA WYŁUDZENIE PIENIĘDZY OD
ZAGRANICZNYCH FIRM - WSTĘPNE STRATY
POKRZYWDZONYCH, TO PONAD 200 TYS. ZŁOTYCH
Data publikacji 28.04.2016

Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozić może dwóm mężczyznom, ustalonym i zatrzymanym
przez policjantów z Wrocławia i Jeleniej Góry, a podejrzanym o szereg oszustw na szkodę
obywateli Holandii i Rumuni. Pokrzywdzeni wpłacili na rachunek oszustów zaliczki na zakup
sprzętu budowlanego, które następnie ulokowali w wirtualnej walucie Bitcoin. Wstępne straty
pokrzywdzonych wynoszą ponad 200 tys. zł. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie
wykluczają kolejnych zatrzymań. Organizator tego procederu został już tymczasowo aresztowany
na 3 miesiące.
Rozpracowanie prowadzone przez Funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu i dalsze działania realizowane wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn w wieku 26 i 29 lat, podejrzanych o liczne oszustwa. Zatrzymani traﬁli
do policyjnego aresztu.
Jak ustalili policjanci, mężczyźni zamieścili na portalach zagranicznych ogłoszenie dotyczące sprzedaży przez nich
sprzętu budowlanego. Chęć zakupu wyraziło kilku obywateli Holandii i Rumuni. W związku z tym, 26 - latek otworzył w
jednym z jeleniogórskich banków rachunek, na który to wpływały zaliczki od osób zainteresowanych zakupem sprzętu.
Okazało się, że było to ponad 200 tys. złotych. Oszuści następnie przetransferowali środki na inny rachunek bankowy,
a w dalszej kolejności gotówkę tę ulokowali w wirtualnej walucie Bitcoin.
Policjanci prowadząc czynności w tej sprawie, młodszego z podejrzanych zatrzymali w placówce bankowej, natomiast
starszy wspólnik, kiedy zorientował się, że jest poszukiwany zaczął się ukrywać. Został on zatrzymany tego samego
dnia, kilka godzin później na jednej ze stacji paliw przez policjantów Wydziału Prewencji jeleniogórskiej komendy
miejskiej. Funkcjonariusze ustalili, że 29 - latek instruował swojego kolegę, co do dalszych czynności, a także dostarczał
mu dokumenty.
Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, niewykluczone są dalsze zatrzymania osób,
które mogły również brać udział w tym przestępczym procederze. Za oszustwa podejrzanym grozić teraz może nawet
do 8 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn, decyzją sądu, został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
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