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POKRZYWDZENI NIE WIEDZIELI, ŻE BIORĄC POŻYCZKI
TRACĄ DOMY CZY MIESZKANIA
Policjanci CBŚP ustalili, że w umowach dotyczących wysoko oprocentowanych pożyczek znajdował
się zapis dotyczący przewłaszczenia nieruchomości. Nieświadome tego zapisu osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę traciły często dorobek życia. Ten
proceder zakończyli policjanci CBŚP zatrzymując 4 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i
środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości ok. 20 mln zł.

Policjanci z Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Toruniu prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie udzielając
wysoko oprocentowanych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty tychże pożyczek.
Według ustaleń policjantów grupa mogła działać w latach 2013 - 2019.
Oﬁarami padały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie zdawały sobie sprawy, że tracą własność
nieruchomości już z chwilą podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki. Z zebranego materiału wynika, że członkowie
grupy mogli oszukać w ten sposób co najmniej 39 osób, przejmując od nich kilkadziesiąt nieruchomości, o łącznej
wartości prawie 28 mln zł.
Funkcjonariusze z Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili
realizację, podczas której zatrzymali 4 podejrzanych. Wówczas także zabezpieczono dokumentację, która jest dokładnie
analizowana.
W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie
przestępczej, oszustw znacznej wartości oraz wyzysku kontrahenta (lichwy). Na tym etapie śledztwa na poczet
przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ok. 20 mln zł.

Wobec wszystkich zatrzymanych na wniosek Policji, prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środków
zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku w przypadku trzech
podejrzanych stosując najdotkliwszy ze środków, tj. tymczasowe aresztowanie na okres 3-ch miesięcy.

Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.88 MB)

