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WYŁUDZALI KREDYTY
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Konińscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Gniezna i dwóch mieszkańców Konina.
Mężczyźni, aby uzyskać pożyczki, przedstawili podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i
osiąganych dochodach. Jeden z nich poszukiwany był przez organy ścigania, drugi był już karany
za podobne przestępstwa. Teraz zatrzymanymi zajmie się już prokurator.
Policjanci Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej z Komendy Miejskiej Policji w Koninie w ubiegłym tygodniu
zatrzymali dwóch mieszkańców Gniezna, podejrzanych o wyłudzanie kredytów bankowych. 64-latka policjanci zatrzymali
w jednej z konińskich placówek bankowych, gdy chciał pobrać kredyt gotówkowy na kwotę 5200 zł. Wśród
dokumentów, jakie złożył o udzielenie pożyczki, było lewe zaświadczenie o zatrudnieniu w jednej z ﬁrm handlowousługowych w Gnieźnie. Właściciela ﬁrmy i organizatora całego procederu policjanci zatrzymali chwilę potem na
zewnątrz banku. 37-latek, gdy tylko zorientował się, że z jego wspólnikiem są policjanci, próbował uciec samochodem,
którym podjechał pod placówkę bankową. Funkcjonariusze bardzo szybko zatrzymali auto i znajdującego się w środku
37-latka powiązanego z sprawą. Mężczyzna od około roku ukrywał się przed organami ścigania. Prokuratura w Gnieźnie
poszukiwała go listem gończym za inne liczne wyłudzenia kredytów. Był on również w zainteresowaniu Centralnego
Biura Śledczego.
Przy zatrzymanych policjanci znaleźli reklamówki wraz z ubraniami i osobistymi rzeczami oraz dokumenty
potwierdzające pobranie innych kredytów m.in. na terenie Gniezna. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty wyłudzenia
kredytu. Poszukiwany 37-latek został odkonwojowany do aresztu śledczego i do dalszej dyspozycji Prokuratury.
Podobnych przestępstw dopuścili się dwaj mieszkańcy Konina wieku 33 i 34 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj.
W jednym z konińskich banków złożyli wniosek o udzielenie kredytu w wysokości 25 000 zł. Wniosek o zatrudnieniu
przedłożony przez jednego z zatrzymanych był sfałszowany, a sam kredytobiorca nigdy nie był zatrudniony w ﬁrmie
poświadczającej zatrudnienie. Dwaj koninianie również usłyszeli zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu przy
wyłudzaniu kredytu. 33-letni mężczyzna ma już orzeczony wyrok za podobne przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w
Koninie zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
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