
Secuestráronme a miña conta!

Cando falamos de secuestro dixital  referímonos á incapacitación por parte do propietario

dunha conta ao seu acceso e xestión. Esta práctica é levada a cabo polos ciberdelincuentes co

obxectivo de obter un rescate a cambio de devolverlle o control da conta ao seu propietario.

No seguinte artigo explicarémosche como realizan este ataque e as precaucións que debes

tomar.

Na  actualidade,  moitos  dos  ciberataques

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

%C3%ADa_de_ciberataques._Todo_lo_que_debes_sabar_a_nivel_usuario.pdf)  baséanse  na

enxeñería social (https://www.osi.es/es/campanas/ingenieria-social), poñendo en circulación fraudes

como o phishing (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/11/aprendiendo-identificar-los-10-

phishing-mas-utilizados-por-ciberdelincuen),  o  smishing

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

ude_dos_SMS.pdf)  ou  o  vishing

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

%C3%B1o_2020/Vishing_a_chamada_da_fraude.pdf), a través dos cales, o ciberdelincuente tenta

obter os datos persoais e/ou bancarios dos usuarios, facéndolles crer que os está compartindo con

alguén de confianza. Aínda que en ocasións estas técnicas tamén enganan ao usuario para descargar

un  malware, que se encargará de tomar o control do dispositivo e recompilar información sensible

para enviarlla ao ciberatacante.

Manternos sempre alerta e informados pódenos axudar a evitar caer neste tipo de fraudes, non como

o que lle sucedeu ao pai da familia Cibernauta coa súa conta profesional dunha coñecida rede

social.
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Que lle sucedeu?

O noso protagonista  utiliza unha plataforma social  moi  popular,  chamada Fotogram na  que dá

visibilidade ao seu negocio a través de diferentes fotos e iniciativas. Grazas a esta plataforma, foi

crecendo e dando a coñecer a súa empresa, o que lle axudou a adquirir moitos seguidores, e con iso

aumentar a contratación dos servizos que ofrece.

Grazas ao aumento dos seus seguidores, solicitara a Fotogram o check azul de verificación da súa

conta de marca e atopábase á espera de que a rede social puxésese en contacto con el para obter a

devandita verificación.

Unha mañá, recibiu un correo electrónico co remitente de Fotogram. Abriu a mensaxe e este contiña

unha  cabeceira  con  logotipos  e  unha  firma  dunha  persoa  que  se  identificaba  como  persoal

pertencente á rede social. O correo recomendaba ao noso protagonista cambiar o contrasinal da súa

conta  de  Fotogram para  establecer  o  check  de  verificación  que  solicitara.  Para  facilitarlle  este

cambio de contrasinal, o correo contiña unha ligazón que lle redireccionaba directamente ao sitio

web para levar a cabo a acción, polo que non o pensou dúas veces e pulsou na ligazón. Dentro da

páxina había un formulario onde se solicitaba o contrasinal antigo e posteriormente a nova, así que

as  introduciu.  Aos  poucos  minutos  recibiu  un  correo  supostamente  de  confirmación  con  outra

ligazón, onde se lle solicitaba un código de verificación que lle chegaba por SMS, así que tamén

pulsou na ligazón e introduciu o código que recibira.

Nese  momento,  con  toda  a  información  facilitada,  os  ciberdelincuentes  accederon  á  conta  de

Fotogram do noso protagonista saltándose ata o dobre factor de autenticación. Unha vez dentro,

cambiaron o contrasinal e os datos para poder  reestablecer o acceso á conta (número de teléfono e

correo electrónico), impedindo ao seu dono volver tomar o control.



Tras o sucedido, os ciberdelincuentes volveron poñerse en contacto co pai da familia Cibernauta

para pedirlle un rescate, é dicir, unha cantidade de diñeiro a cambio de devolverlle o acceso á súa

conta.  Este,  alarmado  ao  darse  conta  do  que  estaba  a  suceder,  pediu  axuda

(https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad)  para  saber  como  proceder

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

%C3%B3n_de_identidade_e_secuestro_de_contas._como_actuar.pdf)  (reportar  a  situación  ante  a

rede social,  cambiar contrasinais de calquera outro sitio web no que usase os mesmos datos de

acceso, informar os seus contactos da situación, etc.), e interpuxo unha denuncia ante as Forzas e

Corpos de Seguridade do Estado (FCSE)(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

Como soubo o ciberdelincuente a quen atacar?

Unha técnica que utilizan os ciberdelincuentes para saber a quen atacar é, ou ben coñecer de preto

ás  súas vítimas ou realizar  un seguimento dos diferentes  perfís  en redes  sociais,  buscando que

cumpran as condicións suficientes para caer no seu

engano.

Nesta  historia,  posiblemente,  o  noso protagonista

anunciase  a  través  dunha publicación  que  pronto

obtería a insignia de verificación para que os seus

seguidores puidesen identificar a súa conta oficial,

xa que identificara perfís con nomes moi parecidos

ao seu que tentaban captar aos seus clientes. Outra opción é que o ciberdelincuente identificase

rapidamente que tiña moitos seguidores cun perfil moi influente e que a verificación da súa conta

fose un tema de interese para el. Cabe a posibilidade tamén de que os ciberdelincuentes estivesen a

buscar vítimas correspondentes a un determinado perfil profesional.

Con todo, os ciberdelincuentes non sempre seleccionan a unha ou varias persoas determinadas,

senón  que  lanzan  de  forma  masiva  un  correo  fraudulento  e  esperan  a  que  alguén  pique  para

continuar coa fraude.

Que debes facer para protexerche?

Para evitar que os ciberdelincuentes poidan obter información persoal e impedir que secuestren a

túa conta, recomendámosche seguir algúns consellos:

• Non  facilites  demasiada  información (https://www.osi.es/es/tu-informacion-personal)  a

través das túas redes sociais. Lembra que non sabes quen está detrás de cada perfil e detrás

dalgún dos teus seguidores podería existir un usuario con malas intencións.
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• Analiza  coidadosamente  calquera  correo  que  conteña  ligazóns

(https://www.osi.es/es/como-identificar-un-correo-electronico-malicioso), sobre todo se che

solicitan  introducir  información  sensible,  como as  túas  credenciais  e  datos  persoais,  ou

descargar algún arquivo sospeitoso.

• Activa o dobre factor de autenticación 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-

multiple) nas túas contas e non facilites os códigos que recibas a ninguén. Se che xorden 

dúbidas, consulta na web do servizo como se utiliza o dobre factor de autenticación no 

mesmo.

• Establece  contrasinais  robustas (https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras)  e

diferentes para cada servizo, xa que se non realizas esta práctica e alguén consegue obter o

teu contrasinal, o resto das túas contas tamén estarán en perigo.

• Mantén  os  teus  dispositivos  e  aplicacións  actualizados para  evitar  posibles

vulnerabilidades  e  instala  un  bo  antivirus  (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?

herramienta_selec%5B0%5D=115) para mantelos protexidos.

Por último, lembrarche que se te atopas nunha situación similar á que che contamos e tes dúbidas,

podes  chamar  á  Liña  de  Axuda  en  Ciberseguridad  de  INCIBE,  o  teléfono  gratuíto  017

(https://www.osi.es/es/contacto).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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