
Campaña de SMS suplantando a Correos para

descargar unha app maliciosa con malware e

roubar datos bancarios
Identificáronse varias campañas de SMS suplantando a servizos de paquetería, como Correos, DHL

e  FeDex,  entre  outros.  O  obxectivo  é  que  o  usuario  descargue  unha  suposta  aplicación  de

seguimento de envíos, pero que realmente é  maliciosa e descarga un malware de tipo troyano para

roubar datos bancarios e replicarse a través da axenda de contactos.

Recursos afectados

Usuarios que recibisen o mensaxe SMS e descargado a aplicación maliciosa no seu dispositivo

Android.

Solución

Se fuches vítima, chegouche un SMS suplantando a Correos, DHL, FedEx ou outro servizo similar

e descargaches a aplicación  maliciosa, é posible que o teu dispositivo fose infectado, por tanto

debes eliminar a aplicación e escanealo cun antivirus (https://www.osi.es/es/search/node/antivirus

%20android?f%5B0%5D=bundle%3Aherramientas)  actualizado.  Ademais,  recomendámosche

informar os teus contactos sobre este ataque, xa que o malware utilizará os contactos da túa axenda

para enviar SMS fraudulentos e poder captar máis vítimas.

Se pola contra chegouche este SMS pero non descargaches a aplicación maliciosa, simplemente

debes eliminar a mensaxe da túa bandexa de entrada para non instalala por erro e ir ao teu xestor de

arquivos onde atoparás o arquivo . apk que descarga a aplicación e eliminalo.

En caso de instalar o arquivo . apk  malicioso no teu dispositivo Android, se ao tentar desinstalarlo

resúltache  imposible,  valora  restaurar  o  dispositivo  a  valores  de  fábrica

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador).

Recomendámosche que manteñas inhabilitada a opción de ‘instalación de aplicacións de orixes

descoñecidas’ dentro dos axustes do teu dispositivo.

Tamén  queremos  lembrarche  a  importancia  de  ter  copias  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/search/node/copias%20de%20seguridad?f%5B0%5D=bundle
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%3Aherramientas) dos teus dispositivos e realizar novas de forma periódica, para que se se dá unha

situación como esta non perdas a información nin o contido dentro do teu dispositivo.

Por suposto, recomendámosche sempre manter os teus dispositivos actualizados e protexidos cun

antivirus.

Se necesitas soporte ou asistencia para a eliminación de malware, INCIBE ofréceche o seu servizo

de  Resposta  e  soporte  (https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes)  ante  incidentes  de

seguridade.

Por último, sempre podes denunciar esta situación ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

(FCSE) e se necesitas máis  información, podes chamar á  Liña de Axuda en Ciberseguridad de

INCIBE, 017, gratuíta e confidencial.

Detalles

Detectouse unha campaña de SMS suplantando a Correos, DHL e FedEx na que, coa escusa de

facer o seguimento dun envío, ínstase o usuario a facer  clic nunha ligazón.

Exemplo 1:

A ligazón redirixe a unha páxina falsa onde se indica que se debe descargar unha aplicación e

explícase como facelo:
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Exemplo 2:

Exemplo 3:



Esta aplicación maliciosa, que  suplanta a empresas de paquetería, descarga un  troyano bancario,

que teñen como finalidade roubar credenciais bancarias, ademais de captar  as mensaxes que as

entidades financeiras adoitan enviar para a confirmación de transferencias ou outros movementos.

Unha vez instalada a aplicación, esta podería enviar SMS fraudulentos co mesmo contido que a

mensaxe recibida a outras vítimas da lista de contactos do dispositivo no que se instalou. A mensaxe

que reciben devanditos contactos utilizará o nome co que se almacenaron na axenda ('Mamá'  ‘

AaMama’,  '[nomee_usuario]  Móbil  Traballo',  ‘[Alcumo_usuario]’)  para  que  a  fraude  siga

difundíndose entre máis usuarios. Isto podería á súa vez ocasionar un custo adicional na factura da

súa compañía de teléfono.

Aínda que a detección da campaña maliciosa foi mediante SMS, non se descarta que se poida

estender mediante correos electrónicos e WhatsApp.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


