
Onda de casos de suplantación de identidade

en  contas  de  Instagram  e  Onlyfans  con

fraudes dirixidas cara aos seus seguidores

Nas últimas semanas detectouse un elevado número de contas de Instagram que foron

suplantadas, ben na citada rede social ou noutras como  OnlyFans. O obxectivo sería

contactar  cos  seguidores  das  contas  afectadas  para,  con  diferentes  estratexias  de

enxeñería social, é dicir, de engano, realizar algún tipo de fraude con prexuízo económico

cara á vítima. 

Recursos afectados

En primeiro lugar aqueles usuarios que fosen vítimas da suplantación de identidade da

súa conta na rede social. En segundo lugar, os seguidores das contas  suplantadas que

fosen contactados pola conta ilícita e facilitasen os seus datos persoais e/ou bancarios ou

realizado algún tipo de pago.

Solución

Se fuches vítima dunha suplantación de identidade da túa conta dunha rede social, segue

estas recomendacións:

• Bloquea a conta que che está  suplantando para dificultar que poida identificar

os teus seguidores e poñerse en contacto con eles. Para bloquear un perfil  de

Instagram, debes entrar no mesmo e nos 3 puntos situados na esquina superior

dereita seleccionar a opción “Bloquear”.

• Denuncia a conta que che está  suplantando á rede social,  todas as redes

sociais contan con mecanismos para realizar este tipo de denuncias. Desta forma a

plataforma  será  consciente  do  que  está  a  suceder  para  tomar  as  medidas

oportunas e pechar o perfil falso.

▪ Como denunciar contas en Instagram.

(https://help.instagram.com/446663175382270/?

helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de

%20privacidad%20y%20seguridad&bc[2]=Denunciar%20algo)

▪ Como denunciar contas en OnlyFan (https://www.apponlyfans.com/soporte/)

https://help.instagram.com/446663175382270/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad&bc[2]=Denunciar%20algo
https://help.instagram.com/446663175382270/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad&bc[2]=Denunciar%20algo
https://help.instagram.com/446663175382270/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda%20de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad&bc[2]=Denunciar%20algo
https://www.apponlyfans.com/soporte/


• Advirte aos teus contactos sobre o perfil ilexítimo para que estean alerta no

caso de que lles envíe unha solicitude de amizade ou se poña en contacto con eles

e así evitar que se convertan en vítimas da fraude á súa vez.

• Documenta todo o ocorrido, facendo capturas de pantalla dos perfís falsos e das

posibles mensaxes que este envíe, tanto a ti como aos teus contactos, e efectúa

unha denuncia #ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, no caso de

que o consideres oportuno.

• Se o teu perfil é público, faino privado polo menos ata que se solucione o

problema, así evitarás que o ciberdelincuente poida ver se estás a alertar aos teus

seguidores da conta falsa e dificultarás que coñeza a listaxe dos teus seguidores,

aínda que podería acceder a esta información igualmente se é un deles.

Se recibiches algunha mensaxe dun perfil  falso e accediches á ligazón e facilitado os

datos da túa tarxeta de crédito ou realizado algún tipo de pago, contacta canto antes coa

túa entidade bancaria para informarlles do sucedido. 

Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

• Desconfía  de  promocións  ou  sorteos  en  liña  que  requiran  facilitar  información

persoal.

• Se algún perfil  dunha rede social ponse en contacto contigo mediante mensaxe

directa sen que o esperases,  cerciórate de que se trata do perfil lexítimo e non é

fraudulento.

• 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.

Detalles

De forma xeral as suplantacións de identidade están a realizarse en contas abertas, é

dicir, con acceso libre a todos os usuarios da rede social. Os ciberdelincuentes xeran un

novo  perfil  cun  nome moi  similar  ao  orixinal  no  que  tan  só  variará  algunha  letra  ou

símbolo. A conta fraudulenta tamén terá a mesma descrición e imaxe do perfil orixinal e

incluirá algunhas das últimas publicacións da conta  suplantada.



As suplantacións foron realizadas na súa maioría a perfís da rede social Instagram, aínda

que podería ampliarse a outras redes sociais como TikTok, Twitter, Ata o momento foron

detectadas dúas estratexias distintas de enxeñería social para enganar ás vítimas aínda

que poderían xerarse novas ou variantes das existentes:Facebook,  OnlyFans, etc.

Ata  o  momento  foron  detectadas  dúas  estratexias  distintas  de  enxeñería  social  para

enganar ás vítimas aínda que poderían xerarse novas ou variantes das existentes:

CASO 1

A suplantación de identidade realízase a unha conta na que está vixente algún tipo de

concurso ou sorteo. A conta fraudulenta, creada na mesma rede social, solicita amizade

aos seguidores da conta lexítima e envíalles unha mensaxe directa informándolles de que

foron gañadores do sorteo. No mesmo mensaxe tamén se informa de que para facer

efectivo o premio, deberán seguir as instrucións que se indican na ligazón que facilitan.



Esta ligazón redirixirá aos usuarios fóra da rede social  a un formulario ou páxina web

fraudulenta que, dependendo da sofisticación do mesmo, podería incluír información do

sorteo orixinal e solicitaranse datos persoais e da tarxeta de crédito da vítima.

CASO 2

A suplantación  de  identidade  realízase  sobre  un  usuario  con  conta  de

Instagram, xeralmente de perfil  feminino,  aínda que non se descarta que

poida materializarse tamén sobre perfís masculinos. Neste caso, realízase

unha dobre suplantación de identidade, xa que ademais de crear unha conta

ilícita en Instagram, tamén se crea un segundo perfil  falso na rede social

OnlyFans.

A conta fraudulenta xerada en Instagram solicita amizade aos seguidores da

conta  lexítima  e  envíalles  unha  mensaxe  directa,  no  que  se  inclúe

información  e  ligazón  á  conta  ilexítima  de  OnlyFans  animando  á  súa

subscrición que, de facerse efectiva, xerará un dano económico á vítima xa

que dita conta realmente é ilexítima.
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