
Circulan  SMS  fraudulentos  que  suplantan  a

SEUR, que non che enganen!

Detectouse  unha  campaña  de  envío  de  SMS  fraudulentos  (smishing)

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/ano_2021/Smishing._A_fra

ude_dos_SMS.pdf) que suplantan a identidade do servizo de SEUR. O obxectivo é redirixir á vítima

a unha páxina que simula ser a web lexítima da empresa de mensaxería, a cal solicita ao usuario

realizar un pago de 1.99 euros en concepto de gastos de envío do paquete.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  o  SMS e introducise  os  seus  datos  persoais  e  os  da súa tarxeta

bancaria no formulario da páxina fraudulenta.

Solución

Se recibiches un correo electrónico destas características, accediches á ligazón e facilitado os da túa

tarxeta de crédito, contacta canto antes coa túa entidade bancaria para informarlles do sucedido.

Evita ser vítima de fraudes de tipo  smishing seguindo as nosas recomendacións:

• Non te fíes das mensaxes de usuarios descoñecidos ou que non solicitases, elimínaos da túa

bandexa de entrada.

• Non contestes en ningún caso a estas mensaxes.

• Ten sempre actualizado o sistema operativo e o antivirus do teu dispositivo. No caso do

antivirus, ademais débese comprobar que está activo.

• En caso de dúbida, consulta directamente coa empresa ou servizo implicado ou con terceiras

partes de confianza, como son as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) e a

Oficina de Seguridade do Internauta ( OSI) de INCIBE.

Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

• Escribe directamente a URL da empresa no navegador, en lugar de chegar a ela a través de

ligazóns dispoñibles desde páxinas de terceiros, en correos electrónicos ou mensaxes de
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texto. Neste caso en concreto, deberás acceder á web oficial de SEUR para comprobar a

localización de envíos ou outros servizos que pon á túa disposición. 

• Non facilites  os  teus  datos  persoais  (número  de  teléfono,  nome,  apelidos,  dirección  ou

correo electrónico) ou bancarios en calquera páxina. Infórmache previamente e le os textos

legais da web para descartar un posible mal uso dos teus datos.

• Non accedas a ningún servizo en liña que requira intercambio de información privada ou

realizar trámites bancarios desde dispositivos públicos ou que estean conectados a redes wifi

públicas.

• En caso de acceder a un servizo desde a aplicación da empresa, revisa que teñas instalada a

aplicación lexítima e os permisos proporcionados.

 

MOI IMPORTANTE: ningunha empresa envía por correo electrónico solicitudes de pago, onde se

soliciten datos persoais dos seus clientes. Se recibes un correo similar, non facilites ningún dato. En

caso de dúbida, contacta directamente co provedor do servizo para asegurarche da veracidade da

información.

Detalles

A estafa funciona da seguinte maneira: un SMS malicioso avisa ao usuario de que o paquete está

pendente de ser entregado e débese confirmar o pago dos gastos de envío (1,99€). Para iso facilítase

unha ligazón.

As principais características desta fraude coñecida como smishing son:

• En  liñas  xerais,  a  redacción  da  mensaxe  é  correcta  aínda  que  se  detectan  erros  de

puntuación. É habitual atopar faltas de ortografía e/ou redaccións pouco coidadas debidas,

en gran parte, ao uso de tradutores automáticos.

• O pago que se solicita é mínimo (1.99€), feito que posiblemente faga que máis vítimas caian

no engano ao non supoñer un gran custo económico para o usuario.

Ao pulsar sobre a ligazón, o usuario é redirixido a unha páxina que tenta imitar á lexítima, onde se

lle indica que debe ingresar os seus datos e pagar 1,99€ para recibir o paquete. Cabe destacar que os

campos do formulario realizan accións que tentan validar os datos introducidos polo usuario. O

obxectivo é dar veracidade á web e non levantar sospeitas no usuario vítima.



Tras pulsar o botón de “Confirmar”, rediríxese ao usuario a unha páxina que contén un formulario

onde se solicitan os datos da tarxeta bancaria: titular, número da tarxeta, caducidade e código de

seguridade.  Neste  momento,  xa  resulta  sospeitoso  que  o  prezo  das  gastos  de  envío  cambia  e

aumenta a 2,99€, non son os 1,99€ que nos indicaban inicialmente.



Tras pulsar no botón “Pagar”, o usuario é redirixido a unha páxina cun formulario onde se solicita

un código que supostamente lle debería chegar por SMS. Esta estratexia utilízase para dotar de

maior credibilidade ao proceso de pago e, aínda que o SMS nunca o recibirá, os ciberdelincuentes

xa cumpriron o seu obxectivo, que é facerse cos seus datos da tarxeta bancaria.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


