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WYŁUDZAŁ DANE W INTERNECIE I OKRADAŁ RACHUNKI
Data publikacji 28.09.2016

Policjanci KWP w Lublinie i KPP w Świdniku zatrzymali 29-letniego oszusta internetowego.
Mieszkaniec pow. łęczyńskiego wyłudzał dane od osób szukających pracy, a później okradał ich
rachunki bankowe za pomocą systemu mobilnych płatności. 29-latek wpadł w ręce policjantów w
pobliżu jednego z bankomatów podczas wypłaty gotówki z cudzego konta. Sąd już aresztował go
na 3 miesiące.
Zatrzymanie 29-latka to efekt ustaleń policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie oraz
ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Świdniku oraz Zespołami Bezpieczeństwa portali aukcyjnych i banków.
Jak wynika z ustaleń śledczych, 29-letni mieszkaniec pow. łęczyńskiego zamieszczał na portalach internetowych
fałszywe oferty pracy na stanowiskach administracyjnych w placówkach medycznych. Pod pozorem dopełnienia
niezbędnych formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę, wyłudzał dane osobowe. Później wykorzystywał te
dane do zaciągania zobowiązań ﬁnansowych w instytucjach poza-bankowych, a także do dokonywania wypłat
bezpośrednio z rachunków bankowych na których poszkodowani przechowywali swoje oszczędności. W kilkunastu
stwierdzonych przypadkach, mężczyzna podając się za pracownika banku telefonował do osób, od których wiele
miesięcy wcześniej wyłudził dane. Pod pretekstem weryﬁkacji danych uzyskiwał kolejne ważne dla niego informacje,
pozwalające autoryzować przelewy bankowe w ramach bankowości tzw. mobilnej. Były to tzw. telekody, które
otrzymywał pod pozorem ﬁnalizacji np. procesu reklamacji. Później wypłacał pieniędzy z bankomatów glównie w
Lublinie i Świdniku.
Śledczy ustalili i udokumentowali związek pomiędzy wypłatami przeprowadzonymi na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych
osób, na łączną kwotę przeszło 10 tys. zł. Oszust wpadł w ręce policjantów na gorącym uczynku dokonywania
przestępstwa kiedy wypłacał pieniądze w jednym z bankomatów na terenie Świdnika. Funkcjonariusze ujawnili m.in.
samochód, którym poruszał się 29-latek, a w nim szereg dowodów, świadczących o prowadzeniu działalności
przestępczej rozciągającej się na wiele miesięcy wstecz.
Zatrzymanie oszusta to wynik szeregu analiz przeprowadzonych przez policjantów z Wydziału dw. z PG KWP w Lublinie
realizujących wytyczne Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świdniku Sąd
Rejonowy w Świdniku zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
trzech miesięcy.
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