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ZATRZYMANI ZA WYŁUDZENIE KREDYTÓW
Data publikacji 17.02.2017

Usiłowali wyłudzić kredyt bankowy na podstawie sfałszowanych zaświadczeń o zatrudnieniu.
Policjanci V Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali troje oszustów. Również policjanci z
Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Szczecinku zatrzymali
mężczyznę, który na podstawie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu, wyłudził kredyt na
zakup sprzętu elektronicznego o wartości około 13 tys. zł. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach ustalili i wczoraj wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Kielcach zatrzymali 27-latka, który jest podejrzewany o dokonanie szeregu oszustw na terenie
kilku województw.
Pod koniec ubiegłego tygodnia, do V Komisariatu Policji w Krakowie zgłosił się przedstawiciel banku. Pracownik chciał
podzielić się z policjantami pewnymi wątpliwościami dot. udzielenia konkretnego kredytu. Okazało się, że od kilku dni
pewna kobieta z synem starają się o uzyskanie kredytu w wysokości 70 tys. złotych w ich banku.
Oboje przedstawiają zaświadczenia o zatrudnieniu i pracy ale czujność bankowców wzbudza fakt, że chłopak mający
19-lat, zatrudniony według zaświadczenia w sklepie papierniczym ma zarabiać 11 tys. zł. Policjanci postanowili od razu
przyjrzeć się tej sprawie.
Jak ustalono, zarówno 19-latek jak i jego 38-letnia matka są mieszkańcami Kalwarii Zebrzydowskiej, nigdy jednak nie
byli zatrudnieni w w/w sklepie papierniczym. Funkcjonariusze podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez
matkę z synem ujawnili jeszcze inne umowy kredytowe wystawione przez kolejne banki, zarówno w Krakowie jak i
innych miejscowościach. Umowy zawierane były na podstawie sfałszowanych zaświadczeń o pracy. Wszystko wskazuje
na to, że matka z synem wpadli w spiralę długów i aby z nich wyjść zaciągali kolejne kredyty. Aby jednak uzyskać
kredyty potrzebowali solidnych zaświadczeń o zarobkach i tu z pomocą przyszedł 44-letni właściciel sklepu
papierniczego z Krakowa. Wszystko wskazuje na to, że proceder ten trwał od października ubiegłego roku.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego całej trójce przedstawiono zarzuty usiłowania oszustwa (art.286 kk)
oraz usiłowania wyłudzenia kredytu na podstawie sfałszowanego dokumentu (art.297 kk i art.270 kk). Grozi im do 8 lat
pozbawienia wolności. Policjanci będą docierać do placówek bankowych, które udzieliły kredytu na podstawie
sfałszowanych dokumentów.
***
Wczoraj na gorącym uczynku policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą zatrzymali
mężczyznę, który na podstawie przedłożonego dowodu osobistego i złożeniu nieprawdziwego oświadczenia o stanie
zatrudnienia i uzyskiwanych dochodach, wyłudził kredyt ﬁnansujący zakup w systemie ratalnym.

Czynu tego dokonał 45-letni mężczyzna w jednym ze szczecineckich sklepów a przedmiotem wyłudzenia był sprzęt
elektroniczny w postaci telewizora, głośników, twardego dysku, przewodu optycznego na kwotę ok 7200 zł. Mężczyzna
pomyślał również o zakupie ubezpieczenia na sprzęt. Łączna wartość udzielonego kredytu wyniosła ok 13 tys. zł. Z
uwagi na duże gabaryty zakupionego sprzętu został on w sklepie do czasu zorganizowania transportu.
Po wyjściu ze sklepu mężczyzna pierwsze kroki skierował do jednego z lombardów na terenie miasta, gdzie w
rozmowie ze sprzedawcą ustalił kwotę jaką wypłaci mu sprzedawca za przywieziony sprzęt. 45- latek przystał na
warunki sprzedawcy z lombardu i pożyczył od ekspedienta 20 zł, po czym zadzwonił po taksówkę, którą miał
przetransportować sprzęt ze sklepu prosto do lombardu. Mężczyznę wychodzącego ze sklepu ze sprzętem zatrzymali
policjanci i doprowadzili do szczecineckiej jednostki policji. W chwili zatrzymania 45-latek znajdował się pod wpływem
alkoholu dlatego noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Dziś mężczyźnie został przedstawiony zarzut oszustwa za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
***
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ustalili i wczoraj wspólnie z
funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 27-latka, który jest podejrzewany o dokonanie
szeregu oszustw na terenie kilku województw. Mężczyzna podszywając się pod jedną z ﬁrm pożyczkowych mógł
oszukać nawet kilkadziesiąt osób. Obecnie do policjantów zgłosiło się siedmiu poszkodowanych, którzy przez działalność
27-latka stracili łącznie 7 tys. zł.
Cała sytuacja swój początek miała we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy to do policjantów z Wydziału do walki z
Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zgłosił się mężczyzna, który twierdził, iż dostaje
telefony świadczące o tym, że ktoś może podszywać się pod jego ﬁrmę i oferować pożyczki. Policjanci od razu
przystąpili do pracy. Bardzo szczegółowo sprawdzali wszystkie tropy i ślady. Funkcjonariusze ustalili kto może być
sprawcą tej sytuacji. Jak się okazało, był to 27-letni mieszkaniec Łodzi, który wczoraj po godzinie 14 został zatrzymany
przez policjantów z miejskiej jednostki oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach.
Ponadto funkcjonariusze pracując nad tą sprawą ustalili 7 osób, które prawdopodobnie młody łodzianin oszukał na ok. 7
tys. zł. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jego przestępczy proceder polegał na tym, iż podszywając się za istniejącą
kielecką ﬁrmę mężczyzna oferował pożyczki. Jednak, aby je otrzymać, najpierw należało wpłacić kwotę od 500 do 1500
zł., tytułem rzekomego ubezpieczenia. Policjanci pracujący przy tej sprawie podejrzewają, że w ten sposób 27-latek
mógł oszukać kilkadziesiąt osób nie tylko z terenu województwa świętokrzyskiego, a kielecka ﬁrma może nie być
jedyną, pod jaką się podszywał.
W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny ujawniono i zabezpieczono m.in. telefony, modemy, komputer
oraz dokumentację mogącą służyć do popełnienia przestępstwa. 27-latkowi grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.
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