POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/66834,Rozbita-grupa-wyludzajaca-kredyty-bankowe.html
2022-05-27, 23:50

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

ROZBITA GRUPA WYŁUDZAJĄCA KREDYTY BANKOWE
Data publikacji 10.06.2011

Pyrzyccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą rozpracowali i zlikwidowali grupę
przestępczą zajmującą się wyłudzaniem kredytów od banków i instytucji ﬁnansowych na terenie
całego kraju. Zatrzymano już cztery osoby, którym przedstawiono siedem zarzutów. Jeden z
zatrzymanych został aresztowany na trzy miesiące.
Jak ustalono, „mózgiem” całego przedsięwzięcia był 27-letni mieszkaniec okolic Świnoujścia, który, prowadząc
działalność gospodarczą, podrabiał dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków dla podstawionej
osoby. Następnie „pracownik” ﬁrmy udawał się do placówki banku i podrobione zaświadczenia załączał do wniosku
kredytowego. Po otrzymaniu pieniędzy, otrzymywał ich część jako wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę. Kwoty
wyłudzanych kredytów wahały się w od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawcy działali na terenie prawie
całego kraju. Oprócz banków i instytucji ﬁnansowych, w ich zainteresowaniu były też placówki handlowe prowadzące
sprzedaż ratalną. Na podstawie podrobionych dokumentów sprawcy kupowali w systemie ratalnym różnego rodzaju
sprzęt, po czym sprzedawali go w komisach i lombardach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Policjanci
odzyskali część wyłudzonego ze sklepów towaru.
Finał nielegalnej działalności sprawców miał miejsce w trakcie próby wyłudzenia kolejnego kredytu w placówce
bankowej w Pyrzycach. Wtedy też na gorącym uczynku policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który dokonywał
operacji w placówce oraz 27-latka oczekującego na pieniądze w samochodzie. Następnie funkcjonariusze zatrzymali też
29-letnią mieszkankę Pyrzyc, która kontaktowała osoby podstawiane w bankach z ﬁkcyjnym pracodawcą. Wpadł też
inny mieszkaniec Pyrzyc, który posiadał gotowe do wysłania sfabrykowane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
dołączone do wniosku kredytowego.
W trakcie zatrzymań zabezpieczono podrobioną dokumentację, pieczątki ﬁrmowe, pięć komputerów przenośnych, dwie
piły spalinowe oraz pieniądze - ponad osiem tysięcy złotych, które jak się okazało też pochodziły z przestępstwa.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Cała czwórka
solidarnie przyznała się do stawianych zarzutów, a 27-letniego inicjatora procederu sąd aresztował na 3 miesiące.
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