
Repunte  de  casos  de  intento  de  roubo  de

contas  de  WhatsApp solicitando  o  código  de

verificación
Identificouse  un  repunte  dos  casos  de  intento  de  roubo  de  contas  de  WhatsApp.  Os

ciberdelincuentes enganan aos usuarios para que lles faciliten o código de verificación que recibiron

a través dun SMS co obxectivo de configurar a conta asociada a  eses número de teléfono noutro

dispositivo. Xeralmente, esta petición realízase a través dunha mensaxe de WhatsApp proveniente

dalgún contacto de confianza do usuario, que á súa vez, foi vítima tamén do roubo da súa conta.

Recursos afectados

Usuarios que recibisen unha solicitude do seu código de verificación e facilitárano a quen llo pediu

baixo calquera escusa.

Solución

Se  fuches  vítima  e  a  túa  conta  de  WhatsApp  foi  roubada,  é  dicir,  facilitaches  o  código  de

verificación recibido a través dun SMS, e a continuación, detectaches que perdiches acceso á túa

conta,  recomendámosche  que  trates  de  contactar  cos  administradores  de  WhatsApp para  tentar

recuperar o control da túa conta, aínda que é un proceso que pode durar algúns días, é a mellor

solución. Na seguinte páxina de axuda da propia aplicación, atoparás máis información sobre como

facelo:  Como recuperar a túa conta (https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/stolen-

accounts/?lang=es).

En ocasións estas contas roubadas son usadas polos ciberdelincuentes para tentar roubar a conta dos

seus contactos coa mesma técnica, polo que é importante que, de maneira adicional, avises aos teus

contactos do ocorrido por outra vía (chamada telefónica, email, rede social, SMS, etc.), para que así,

sexan conscientes de que non es ti nin o que lles está escribindo, nin solicitando o seu código de

verificación.

Se o problema non se solucionou tras reportar a situación á propia aplicación, outra opción á que

poderías recorrer, aínda que máis drástica, sería contactar co provedor de servizos da internet para

realizar un cambio de número. Con todo, entendemos que esta non é a opción máis desexada.
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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

WhatsApp é unha das aplicacións de mensaxería instantánea máis utilizada en todo o mundo, o que

a  converte  nun  obxectivo  para  moitos  ciberdelincuentes.  O  secuestro  ou  roubo  de  contas  de

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

%C3%B1o_2020/Socorro_secuestr%C3%A1ronme__WhatsApp.pdf) é unha técnica moi utilizada

nos últimos meses para o roubo de información persoal dos usuarios e funciona da seguinte forma:

1. Un ciberdelincuente configura nun smartphone a aplicación co número de teléfono da súa

vítima.

2. Como WhatsApp só permite ter un perfil por número de teléfono, o ciberdelincuente apóiase

en técnicas de enxeñería social para conseguir o código de verificación que o usuario vítima

recibe a  través  dun SMS e  que é  necesario introducir  para  finalizar  a  configuración da

aplicación no novo dispositivo.

3. A solicitude do código de verificación, en moitas ocasións, vén supostamente dun contacto

coñecido, que foi tamén vítima do roubo da súa conta previamente. Desta forma, é máis fácil

caer no engano ao vir a petición dun contacto de confianza.

4. Nalgúns casos, para que o usuario vítima recupere supostamente o acceso á súa conta, poden

solicitar a través doutro medio diferente a WhatsApp, por exemplo SMS, realizar un pago

económico a cambio de devolverlle o acceso.

Como podemos previlo?

Hai unha serie de medidas que podes aplicar e que evitarán que caias no engano:

1. Non compartir o código de verificación. Se alguén cho solicita, desconfía. Contrasta por

outras vías alternativas a WhatsApp a mensaxe recibida.

2. Activar  a  verificación  en  dous  pasos.  WhatsApp  dispón  dunha  función  que  permite

engadir  unha capa extra  de seguridade para evitar  que terceiros poidan configurar a  túa

conta, mesmo se dispoñen do teu código de verificación. Trátase dun código adicional que

só ti coñeces e que en ningún caso deberías compartir con ninguén. Este código solicítao a

aplicación en distintas situacións entre a que se atopa a configuración da app nun novo

dispositivo.  Atoparás  como habilitar  dita  funcionalidade no artigo "Como administrar  os
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axustes da verificación en dous pasos" (https://faq.whatsapp.com/general/verification/how-

to-manage-two-step-verification-settings).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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