
 
 
 

Łódź ,  dn ia 6  l i s topada 2013 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI 
RZE CZNIK PRASOWY  

ul. Kili ńskiego 152 

90-322 Łódź 

tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607 

e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 
34-letni pracownik jednej z firm ubezpieczeniowych oskarżony o wyłudzenie 148 

świadczeń na łączną kwotę ponad 660 tysięcy złotych 
 
 
 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do Sądu 

Okr ęgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie, byłemu 

pracownikowi jednej z największych firm ubezpieczeniowych. Zarzuty aktu 

oskarżenia, dotyczą wyłudzenia w latach 2007 – 2011, na szkodę zatrudniającej 

go firmy aż 148 świadczeń ubezpieczeniowych, na łączną kwotę przekraczającą 

660 tysięcy złotych, a także podrobienia szeregu dokumentów. 

 Śledztwo prowadzone w tej sprawie to efekt zawiadomienia skierowanego 

przez pokrzywdzone towarzystwo ubezpieczeniowe. 

 Jak wskazują dokonane ustalenia, oskarżony w związku z zatrudnieniem 

uprawniony był do przyjmowania zgłoszeń, dotyczących zdarzeń objętych 

ubezpieczeniem oraz do podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń 

ubezpieczeniowych. Miał też dostęp do wewnętrznego systemu informatycznego. 

Zajmował się głównie pracowniczymi ubezpieczeniami grupowymi, i w węższym 

zakresie, ubezpieczeniami indywidualnymi kontynuowanymi.  

 Do oszustw wykorzystywał posiadane przez towarzystwo ubezpieczeniowe 

skany aktów zgonu, które były już wcześniej podstawą wypłaty ubezpieczonym 

odszkodowań z tytułu śmierci osoby najbliższej. Fałszował dokumenty, mające 

wskazywać na to, że także inne faktycznie nie ubezpieczone osoby, mają uprawnienia 

do uzyskania odszkodowania w związku ze śmiercią rzekomych najbliższych, których 

akty zgonu były już wcześniej przedkładane w firmie ubezpieczeniowej.  
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 W podrobione dokumenty wpisywał prawdziwe lub fikcyjne dane osobowe. 

Miało z nich wynikać, że osoby te są objęte grupowymi lub indywidualnymi 

ubezpieczeniami, a także że złożyły pisemne roszczenia o odszkodowanie z tytułu 

śmierci osoby najbliższej – której dane figurowały w wykorzystywanym skanie aktu 

zgonu. Następnie, w oparciu o tak spreparowane dokumenty, podejmowane były 

dyspozycje wypłaty świadczeń. Pieniądze przelewano na prywatne konta oskarżonego. 

W tym celu wykorzystywał on aż 65 rachunków bankowych. 

 W śledztwie mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 

Wyjaśnił także, że wyłudzone pieniądze przeznaczał głównie na hazard.  

 Część sformułowanych w akcie oskarżenia zarzutów dotyczy podrobienia 

innego rodzaju dokumentacji ubezpieczeniowej, a zwłaszcza deklaracji umów 

ubezpieczeniowych oraz wniosków o ich wypowiedzenie.  

 Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że dokumenty te fałszował, aby spełnić 

oczekiwania towarzystwa, w którym pracował, co do wielkości sprzedaży 

oferowanych produktów.  

W śledztwie poddany został badaniu sądowo – psychiatrycznemu, a następnie 

obserwacji. Biegli, w wydanej opinii, nie dopatrzyli się jednak podstaw do 

kwestionowania jego poczytalności.  

 Od lutego br. przebywa on w areszcie. Zarzucone mu przestępstwa zagrożone 

są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. 
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