
Detectadas  enquisas  suplantando  a  Amazon  que

ofrecen produtos sospeitosamente baratos

Detectouse unha campaña de envío de correos electrónicos falsos que +suplantan a identidade

de  Amazon. O obxectivo é redirixir á vítima a través dunha ligazón facilitada no correo a

unha  páxina  web  fraudulenta  (phishing)  https://www.osi.es/es/banca-electronica

http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/CO%C3%91ECE_A_FONDO_O_QUE_%C3%89_O_PHISHING_1.pdf

 que simula ser a do servizo en cuestión. Dita web solicita ao usuario encher unha enquisa e así

poder optar a produtos electrónicos e tarxetas regalo por unha cantidade insignificante, pero

para recibilos deberá facilitar os seus datos persoais e bancarios.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise o correo electrónico e introducise os seus datos persoais e/ou os da

súa tarxeta bancaria no formulario da páxina fraudulenta.

Solución

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

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

sucedido.  Ademais,  recomendámosche  permanecer  atento  e  monitorar  periodicamente  a

información que hai publicada sobre ti na internet para evitar que os teus datos privados estean a ser

utilizados sen o teu consentimento.

Se,  tras  facer  egosurfing  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/11/06/egosurfing-que-sabe-

internet-de-nosotros)  (é  dicir,  unha procura  do teu  nome e  outros  datos  persoais  no buscador),

atopas algo que non che gusta ou se está ofrecendo indebidamente información sobre ti,  podes

exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición e supresión ao tratamento dos teus datos

persoais.  A  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos  (https://www.aepd.es/es/derechos-y-

deberes/conoce-tus-derechos) proporciónache as pautas para que os poidas exercer.

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

Non te fíes dos correos electrónicos de usuarios descoñecidos ou que non solicitases, elimínaos da

túa bandexa de entrada.
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• Non contestes en ningún caso a estes correos.

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

antivirus, ademais débese comprobar que estea 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)

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude) e a Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) de

INCIBE.(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude)

Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

• Escribe directamente a URL do servizo no navegador, en lugar de chegar á web a través de

ligazóns dispoñibles desde páxinas de terceiros, en correos electrónicos ou en mensaxes de

texto. 

• 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  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/09/13/las-condiciones-legales-de-uso-de-

los-sitios-en-internet-al-alcance-de-cu) da web para descartar un posible mal uso dos teus

datos.

• Desconfía de promocións en liña que requiran facilitar información persoal.

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

aplicación lexítima e que os permisos proporcionados sexan adecuados.

Aprende a identificar correos electrónicos  maliciosos para non caer en enganos deste tipo coa

seguinte infografía: Como identificar un correo electrónico malicioso. (https://www.osi.es/es/como-

identificar-un-correo-electronico-malicioso)

Detalles

O correo electrónico fraudulento envíase desde unha conta que non pertence ao servizo lexítimo da

empresa,  neste caso  Amazon.  É dicir,  a dirección desde a que se envían os correos non é un

dominio que pertenza ao servizo. En calquera caso, lembra que o remitente podería manipularse

facilmente seguindo unha técnica moi utilizada polos ciberdelincuentes coñecida como spoofing.

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Spoofing_ou_o_roubo_de_identidades_que_non_che_enga%C3%B1an.pdf) 
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Este  correo  identifícase  co  asunto  “Estimado  ,  Ten  (1)  un  paquete  situado  no  centro  de

distribucion  Amazon.”,  aínda que non se descarta que poidan estar a se distribuír  con outros

asuntos similares. 

Caracterízase ademais por dirixirse ao usuario utilizando a dirección de correo electrónico no canto

de por o seu nome ou apelidos. 

No corpo da mensaxe convídase o usuario a completar unha enquisa o máis rápido posible para

recibir supostamente os mellores premios. É moi común que isto tipo de fraudes apremen ao usuario

para levar acabo as súas indicacións para que non lles dea tempo a pensar e analizar a situación.

Se se pulsa sobre o ligazón “-->Fai clic en EMPEZAR para continuar” ou no botón “Empezar”, este

redirecciona a un sitio web deseñado coa finalidade de parecer lexítimo. Aí convídase ao usuario

para completar unha enquisa relacionada coa experiencia de compra en Amazon e que indica que

todos os participantes recibirán un premio para elixir. Cabe destacar que se facilitará un suposto

bono único que posteriormente non se solicitará en ningún formulario.





Tras varias preguntas de carácter persoal, a páxina redirixiranos a unha variedade de produtos a

elixir como premio.

Ao acceder a estes produtos, para poder  efectual o pedido deberemos encher un formulario cos

nosos  datos  persoais:  nome,  apelidos,  dirección,  teléfono,  código postal,  número de  teléfono e

correo electrónico. 





Nalgúns produtos, como os teléfonos móbiles, unha vez enchidos os datos persoais, dános a  opcion

de engadir  información sobre a nosa tarxeta de crédito e efectuar un pago, dunha cantidade de

diñeiro simbólica: 1,50€.

Finalmente, unha vez introducidos os datos, ao pulsar no botón para envialos, a páxina mostraranos

un erro, pero os ciberdelincuentes xa os terán no seu poder para facer uso deles para calquera fin

malicioso ou fraudulento.
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