
Ninguén copiou os datos do teu dispositivo

Detectouse unha nova campaña de correos electrónicos fraudulentos cuxo obxectivo é extorsionar

ás vítimas para que paguen unha determinada cantidade en bitcoins ou pola contra farase público un

suposto vídeo íntimo.  Este  engano coñécese  como sextorsión  (https://www.youtube.com/watch?

v=s-DiVXSvTT4). 

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un correo electrónico con características similares e realizase o pago.

Solución

Se  recibiches  un  correo  deste  estilo,  non  contestes  e  elimínao.  Ninguén  tivo  acceso  aos  teus

dispositivos, nin gravou un vídeo íntimo, trátase dun engano que utiliza estratexias de enxeñería

social (https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social).

MOI IMPORTANTE: non pagues ningunha cantidade aos extorsionadores, nin contestes o correo

electrónico que che enviaron. Isto último serve aos ciberdelincuentes para saber se a conta está

activa e enviar novas fraudes no futuro.

No caso de que accedeses á chantaxe e realizado o pago de bitcoins, recompila todas as evidencias 

das que dispoñas (capturas de pantalla, e-mail, mensaxes, etc.) e contacta coas Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado (FCSE) para presentar unha denuncia. Para iso, podes facer uso dalgunha 

testemuña en liña 

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/ano_2021/Testemu

%C3%B1as_en_li%C3%B1a_e_obtenci%C3%B3n_de_probas._Explic%C3%A1mosche_a_s

%C3%BAa_utilidade.pdf).

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

• Se che chegan correos que non solicitaches ou de descoñecidos, non o abras e elimínaos.

• Non contestes en ningún caso a estes correos, nin envíes información persoal.

• Mantén  todos  os  teus  dispositivos  e  antivirus  actualizados

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad).

• En ningún caso envíes datos dos teus contactos, nin reenvíes o correo, deste xeito axudarás a

que non se estenda a fraude.
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• En caso de dúbida, consulta directamente coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

(FCSE) ou a Oficina de Seguridade do Internauta (OSI).

Detalles

O correo  electrónico  fraudulento  envíase  desde  unha conta  de correo  xerada,  posiblemente,  de

forma aleatoria. Os asuntos cos que se identifican os correos son os seguintes:  ‘Inicio de sesión

completado con éxito, todos os datos do seu dispositivo foron copiados. Lea as instrucións no

interior’,  ‘{Spam?}Inicio de sesión completado con éxito,  todos os datos do seu dispositivo

foron copiados. Lea as instrucións no interior’ e ‘[SPAM] Pago desde a súa conta.’. O corpo da

mensaxe está en castelán na súa totalidade aínda que se detectan algunhas faltas de ortografía.

Polo momento, identificáronse dúas versións diferentes en canto ao contido. Nelas varía a cantidade

do pago que solicita ao remitente, pero o argumento é moi similar xa que en ambas as ameaza ao

usuario con facer público un suposto vídeo de contido íntimo e ademais, indica que ten unha lista

dos seus contactos. 

Exemplo 1

Bos días!

Esta é a última advertencia.

O seu sistema foi hackeado.

Todos os datos do seu dispositivo foron copiados nos nosos servidores.

Ademais, gravamos un vídeo do seu cámara no que está a ver unha película porno.

O meu virus infectou o seu dispositivo a través dun sitio web para adultos que visitou recentemente.

Se non sabe como o funciona, compartirei os detalles.

O virus troyano dáme un acceso completo e o control sobre o dispositivo que está a utilizar.

Como resultado,  podo ver  a súa pantalla  completa  e  acender  a cámara e  o micrófono sen que

vostede saberao.

Capturei un vídeo da súa pantalla e de cámara do dispositivo e editei un vídeo no que nunha parte

da  pantalla  vese como vostede  se masturba,  e  a  outra  parte  mostra  un vídeo pornográfico que

abriches nese momento.

Podo ver a lista completa dos seus contactos do teléfono e de todas as redes sociais.

Podo enviar este vídeo a toda a lista de contactos do seu teléfono, do correo electrónico e das redes

sociais cun só clic.

Ademais, podo enviar os datos dos seus correos electrónicos e mensaxeiros a todo o mundo.



Noutras palabras, podo destruír a súa reputación para sempre.

Se desexa evitar un tal desenvolvemento de eventos, faga o seguinte:

Transfira 1100  USD (dólares estadounidenses) ao meu billetera bitcoin.

(Se non sabe como facelo, escriba no cadro de procura de Google: "Comprar bitcoins").

O meu billetera bitcoin (BTC Wallet):  bcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxx63e

Tan pronto como chegue o pago, destruirei inmediatamente o seu vídeo e garantirei que non lle

molestarei máis.

Ten 50 horas (un pouco máis de 2 días) para completar este pago.

Recibo unha notificación automática sobre lectura desta carta.

O temporizador tamén se iniciará automaticamente despois que vostede leu esta carta electrónica.

Non tente queixarse onde sexa, xa que o meu billetera non pode ser rastrexada.

O correo,  de  onde veu a  carta,  tampouco non se rastrexa  e  xérase  automaticamente,  polo que

calquera resposta non tendriá sentido.

Se tentas compartir esta carta con alguén, o sistema enviará automaticamente unha solicitude aos

servidores e eles comezarán a enviar todos os datos nas redes sociais.

O cambio de contrasinais nas redes sociais, no correo electrónico ou no seu dispositivo non lle

axudará, xa que todos os datos xa se descargaron na agrupación industrial dos meus servidores.

Deséxolle boa sorte e non facer nada estúpido. Considere a súa reputación.

Exemplo 2

Saúdos! 

Teño malas noticias para vostede.

Desde hai aproximadamente uns meses teño acceso aos dispositivos que utiliza para navegar por

Internet.

Durante ese tempo, estiven rastrexando toda a súa actividade na web.

Esta é a secuencia de acontecementos:

Hai algún tempo, comprei o acceso a varias contas de correo electrónico a uns hackers (hoxe en día

é bastante fácil comprar esas cousas na internet).

Desa forma, puiden acceder facilmente á súa conta de correo electrónico (zxxxxp@xxxx.es).



Unha semana despois, xa instalara un troyano nos sistemas operativos de todos os dispositivos que

utiliza para acceder ao seu correo electrónico.

De feito, non foi nada difícil (xa que vostede picaba nas ligazóns desde a súa bandexa de entrada).

Tan sinxelo como enxeñoso. =)

Este software permíteme acceder a todos os controladores dos seus dispositivos (por exemplo, o

micrófono, a cámara de vídeo e o teclado).

Descarguei toda a súa información, datos, fotos e historial de navegación web nos meus servidores.

Teño acceso a todos os teus  messengers, redes sociais, correos electrónicos, historiais de chat e

listas de contactos.

O  meu  virus  actualiza  continuamente  as  firmas  (está  baseado  en  controladores),  e  por  tanto

permanece invisible para o antivirus.

Supoño que a estas alturas xa entenderá por que pasei desapercibido ata esta mensaxe...

Ao recompilar información sobre vostede, descubrín que é un gran afeccionado ás páxinas web para

adultos.

Encántalle visitar páxinas porno e ver vídeos excitantes mentres se dá pracer.

Pois  conseguín  gravar  varios  dos  seus  sucios  numeritos  e  montei  uns  cuantos  vídeos  seus

masturbándose e chegando ao orgasmo.

Se  non  me  cre,  con  só  uns  clics  podo  compartir  todos  os  vídeos  cos  seus  amigos,  colegas  e

familiares.

Tampouco teño ningún problema en facelos públicos.

Supoño que non quererá que iso ocorra, tendo en conta a natureza dos vídeos que lle gusta ver,

(sabe perfectamente a que me refiro), xa que iso sería unha auténtica catástrofe para vostede.

Solucionarémolo da seguinte forma:

Transfíreme $750 USD (o equivalente e bitcoins segundo o tipo de cambio no momento en que

transfira  os  fondos),  e  unha vez  recibida  a  transferencia,  borrarei  todas  as  súas  cochinadas  de

inmediato.

Despois, esquecerémonos o un do outro. Tamén me comprometo a desactivar e eliminar todo o

software daniño dos seus dispositivos. Confíe en min, cumprirei a miña palabra.

É un trato xusto e o prezo é bastante baixo, sobre todo tendo en conta que xa hai tempo que vixío o

seu perfil e o seu tráfico.



No caso de que non saiba como comprar e transferir bitcoins, pode pescudalo en calquera motor de

procura moderno.

Este é o meu moedeiro de bitcoin: 18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxRT

Ten menos de 48 horas desde que abriu este correo electrónico (exactamente 2 días).

Cousas que debe evitar facer:

Non responda a este correo (creei este correo electrónico dentro da súa bandexa de entrada e xerei a

dirección do remitente).

Non tente contactar coa policía nin con outros servizos de seguridade. Ademais, non se lle ocorra

contarllo aos seus amigos.

Se o descubro (como pode ver, realmente non é tan difícil tendo en conta que controlo todos os seus

sistemas), farei o seu vídeo público inmediatamente.

Non tente localizarme, sería inútil. Todas as transaccións de criptodivisas son anónimas.

Non tente reinstalar o sistema operativo nos seus dispositivos nin se desfaga deles. Tampouco tería

sentido, xa que todos os vídeos están gardados en servidores remotos.

Cousas das que non ten que preocuparse:

Que eu non poida recibir a súa transferencia de fondos.

- Non se preocupe, vereino de inmediato unha vez que complete a transferencia, xa que rastrexo

continuamente todas as súas actividades

(a miña troyano ten unha función de control remoto, algo así como TeamViewer).

Que comparta os seus vídeos aínda que me fixera a transferencia de fondos.

- Créamo, non me interesa causarlle máis problemas. Se fose esa a miña intención, empezaría hai

moito tempo! 

Todo farase de maneira xusta!

Unha cousa máis... Procure que non lle pillen en situacións similares no futuro.

O meu consello: cambie todos os seus contrasinais con frecuencia!

Fonte: Oficina de Seguridad del Inernauta (OSI)


