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ROZBITA GRUPA PRZESTĘPCZA WYŁUDZAJĄCA SPRZĘT
ELEKTRONICZNY NA KREDYT
Data publikacji 08.10.2014

Oleśniccy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami kredytów na zakup
sprzętu elektronicznego w systemie sprzedaży ratalnej. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali
cztery osoby. Trzy z nich, decyzją sądu, zostały już tymczasowo aresztowane. Wobec ostatniego
z podejrzanych prokuratora również wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tego środka
zapobiegawczego. Funkcjonariusze szacują, że grupa oszukała banki na co najmniej 140 tys. zł.
Zatrzymanym grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą z komendy powiatowej w Oleśnicy, w wyniku prowadzonych
działań operacyjnych, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami kredytów na zakup sprzętu
elektronicznego w systemie sprzedaży ratalnej.
Jak ustalili funkcjonariusze, osoby zaciągające kredyty, werbowane przez członków grupy, podpisywały w sklepach
umowy kredytowe na zakup sprzętu, który następnie przekazywały osobie kierującej całym procederem. Sprawcy
sprzedawali potem wyłudzony sprzęt za pośrednictwem m.in. portali aukcyjnych. Zaciągnięte kredyty nie były spłacane.
Szacuje się, że grupa przestępcza oszukała banki na ponad 140 tys.zł.
Do pierwszych zatrzymań doszło już w lipcu br. Policjanci ustalili wtedy dwóch mężczyzn, którzy uczestniczyli w
przestępczym procederze. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie
przestępczej. Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Następne zatrzymanie
miało miejsce we wrześniu br. i w tym przypadku również na podstawie zebranego materiału sąd zadecydował o
tymczasowym, 3 – miesięcznym areszcie.
Obecnie policjanci zatrzymali do sprawy kolejną osobę. Podejrzany, to 45 - letni mieszkaniec gminy Oleśnicy.
Prokuratora również i tym razem wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci
aresztu tymczasowego.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa podejrzanym grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia
wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci ustalają jeszcze kolejne osoby, które mogą mieć związek z przestępczym
procederem. Niewykluczone są także kolejne zatrzymania.
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