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INFORMACJA PRASOWA

12 osób oskarżonych o oszustwa kredytowe

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do sądu rejonowego akt
oskarżenia przeciwko 12 osobom, oskarżając je o tzw. oszustwa kredytowe na
szkodę kilku banków z siedzibą w Łodzi i innych miejscowościach na terenie
Polski. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5, bądź
do lat 8.
Wśród nich jest sześć kobiet w wieku od 31 do 58 lat i sześciu mężczyzn w
wieku od lat 31 do 47. Wszyscy oskarżeni, za wyjątkiem jednej osoby, są
mieszkańcami Łodzi.
Zarzuty

postawione

poszczególnym

oskarżonym

są

zróżnicowane

i

odzwierciedlają ustalenia, co do zakresu przestępczej działalności poszczególnych z
nich.
Akt oskarżenia obejmuje łącznie 18 „oszustw kredytowych” na kwotę ponad
251 tys. złotych. Ujęte w nim zostały zarówno osoby, które bezpośrednio podpisywały
z bankami umowy kredytowe, jak i te, na których „zlecenie” kredyty były zaciągane i
które faktycznie z nich korzystały. Wśród oskarżonych są także właściciele firm,
którzy wystawiali niezgodne z prawdą zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a
zdarzało

się także, że w rozmowach telefonicznych z przedstawicielami banków

potwierdzali nieprawdziwe informacje o zatrudnieniu osób ubiegających się o kredyty
i o osiąganych przez nie dochodach.

2

Jak ustalono, w poszczególnych bankach przedkładane były „fałszywe”
zaświadczenia pięciu firm z regionu łódzkiego, w których wskazywano, że
zatrudnione są w nich osoby, które nigdy tam nie pracowały, bądź pracowały w innym
czasie. W jednostkowych przypadkach, zaświadczenia te dotyczyły faktycznych
pracowników, jednak zawyżana była wysokość osiąganych przez nich dochodów – co
miało wpływ na ocenę zdolności kredytowej.
W oparciu o takie zaświadczenia banki udzielały kredytów w kwotach od 1 tys.
do 32 tys. złotych. Jedynie część z nich jest spłacana.
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