Chcieli ukraść emerytce 200 tys. zł. Oszuści "na policjanta"
zatrzymani
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Pod koniec kwietnia próbowali okraść mieszkankę Ursynowa z oszczędności całego życia.
Teraz 55- i 42-latek trafili do tymczasowego aresztu. Jeden z nich nie przyznaje się do winy.
Obu grozi nawet 8 lat więzienia.
Pod koniec zeszłego miesiąca oszuści o mało co nie pozbawili 65-letniej mieszkanki Ursynowa
oszczędności całego życia. Podając się za policjanta i prokuratora, złodzieje telefonicznie przekonali
kobietę do przelania na wskazane przez nich konto 200 tys. złotych. 65-latka cały czas pozostawała
na linii z oszustami. Przelewy zleciła w dwóch różnych bankach. Niemal w ostatniej chwili do akcji
wkroczyli ursynowscy mundurowi powiadomieni przez pracownika jednej z placówek bankowych.
- Kryminalni natychmiast pojechali do placówek bankowych, gdzie ustalili, do którego banku i na
jakie konto miały trafić pieniądze. Okazało się, że przelewy zostały wykonane na konto jednego z
banków w Puławach – relacjonuje podkom. Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy policji.
Na prośbę mundurowych pracownicy banków zablokowali transakcje i do przelewów nie doszło. 65latka do końca była przekonana, że oszuści to prawdziwi policjant i prokurator.
Przestępcy cały czas pozostawali na wolności. Aż do teraz. Okazali się nimi 55- oraz 42 latek z Puław.
- Policjanci wiedzieli, że obaj mężczyźni założyli rachunki bankowe w jednym celu i że to oni,

działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, usiłowali doprowadzić do niekorzystnego
rozporządzania pieniędzmi przez pokrzywdzoną – dodaje podkom. Koniuszy.

"Co złego, to nie my"
Młodszy ze wspólników nie przyznawał się do przestępstwa. Tłumaczył, że sam padł ofiarą kradzieży,
a rzekomi złodzieje mieli przechwycić dane jego kart płatniczych i konta bankowego. Starszy ze
sprawców miał zostać nakłoniony do przestępstwa przez obcego mężczyznę. Miał tylko założyć konto
w banku i przekazać do niego dane. W nagrodę miał otrzymać pieniądze, do czego koniec końców nie
doszło.
Tłumaczenia te nie przekonały mundurowych. Wobec podejrzanych mężczyzn sąd zastosował
tymczasowy areszt. Teraz obu grozi 8 lat więzienia.
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