
 Smishing: a fraude dos SMS

Se pensabas que os  ciberataques e enganos por parte dos ciberdelincuentes non

podían ir  máis  aló do  phishing,  equivócasche.  O  smishing utiliza  a  enxeñería

social  para  enviarnos  mensaxes  de  texto   maliciosos  aos  nosos  dispositivos

móbiles. No seguinte artigo profundaremos sobre el e como protexernos.

Smishing  é  unha  palabra  composta  que  fai  referencia  a  SMS  e  phishing

https://www.osi.es/es/banca-electronica,  debido  á  súa  similitude  con  este  ataque  tan

popular. Mentres que este último leva a cabo ataques de enxeñería social utilizando o

correo electrónico como medio, no  smishing utilízanse mensaxes de texto en forma de

SMS ou a través das distintas aplicacións de mensaxería instantánea.

O modus operandi segue sendo moi similar a outros ataques onde o ciberdelincuente

suplanta a identidade dalgunha persoa ou entidade de confianza para a súa vítima, co

obxectivo de enganala e conseguir que comparta información persoal, realice un pago,

faga  clic nunha ligazón  malicioso ou se descargue un arquivo adxunto.

O maior risco deste tipo de  ciberataque é o descoñecemento dos usuarios, xa que non

esperan ser enganados a través dunha mensaxe de texto. Mentres que a maioría de nós

estamos concienciados sobre os riscos de navegar por Internet,  o spam e os correos

electrónicos  maliciosos, non percibimos o mesmo nivel de ameaza cando se trata dunha

mensaxe  de  texto  que  nos  notifica  unha  actividade  sospeitosa.  Proponnos  unha
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promoción  única  na  vida  ou  nos  informa  sobre  algún  tema  importante,  todo  iso

simplemente accedendo a unha ligazón.

Como funciona un Smishing?

Xeralmente, o seu funcionamento é idéntico ao  phishing, onde o atacante faise pasar por

outra persoa ou entidade para conseguir algo deste último. Vexamos varios exemplos:

Neste exemplo, os ciberdelincuentes mandaron un SMS ás súas vítimas informándolles

dunha  suposta  axuda  económica  do  Estado  para  facer  fronte  ao  COVID-19,  a  cal  é

mentira. Con todo, se nolo cremos e accedemos á ligazón, chegaremos a un sitio web

malicioso que nos solicitará todo tipo de datos persoais, como a tarxeta de crédito, nome

e apelidos, correo electrónico, DNI, etc., para usalos dunha maneira fraudulenta.



Un detalle importante é que en ningún momento atopámonos nunha web segura ( https)

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-debo-

fiar-de-todos, polo que os nosos intercambios de información tampouco serán seguros.

Isto podemos comprobalo antes de facer clic na ligazón, pasando o cursor por encima ou,

no caso dos dispositivos móbiles, deixando pulsado a ligazón uns segundos.

Outro  exemplo  que  mestura  este  tipo  de  ataque  co  vishing

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/10/14/vishing-la-llamada-del-fraude é  o  que

vos mostramos a continuación:

Na imaxe pódese ver como os ciberdelincuentes anuncian ao usuario que foi o gañador

dun premio. Para dar maior veracidade á mensaxe inclúen o número de teléfono da vítima

e un teléfono de contacto para solicitar o devandito premio. Con todo, cando a vítima

ponse en contacto atoparase cunha  locución automatizada e un prezo de chamada de

1,21 € o minuto se se produce desde un teléfono fixo e 1,57 € desde un móbil.

Como podemos protexernos?

Por  sorte  para  nós,  as  medidas  de  protección  son  moi  fáciles  de  implementar  e  só

requiren que esteamos concienciados e utilicemos un pouco de sentido común. Ademais,

as présas nunca nos axudarán cando se trata de loitar contra os  ciberataques baseados

na  enxeñería  social,  polo  que  pararnos  uns  minutos  para  analizar  a  mensaxe  que
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acabamos  de  recibir  sempre  é  boa  idea.  Hai  algunhas  cousas  que  nos  axudarán  a

identificar e protexernos do  smishing:

• Desconfiar  de  remitentes  descoñecidos.  Se  recibimos  unha  mensaxe  dunha

persoa  ou  entidade  descoñecida  informándonos  dun  premio  ou  solicitando

información, o máis prudente será ignorar e eliminar a mensaxe. De igual modo,

desconfiaremos se se trata de números de teléfono sospeitosos.

• Desconfiar  de  promocións,  cupóns  ou  concursos.  Adoitan  utilizarse  como

anzois para obter a atención dos usuarios e conseguir que accedan a ligazóns

fraudulentas ou contactar  cun número de teléfono de  tarificación especial,  por

exemplo.

• Non facilitar nunca información persoal.  Unha entidade de confianza xamais

nos solicitará datos persoais sen aviso previo/previo aviso, e moito menos a través

dunha mensaxe.

• Non facer clic  nas ligazóns baixo ningún concepto,  xa que poden levarnos a

webs fraudulentas. É mellor contrastar a información primeiro e acceder ás páxinas

oficiais  tecleando a URL no navegador.

• Non baixar arquivos adxuntos, poden conter  malware co que infectar o noso

dispositivo.

• Protexer as nosas contas.  Utilizar contrasinais  robustas e sistemas de dobre

verificación permitirá engadir unha capa extra de protección.

Que podemos facer se somos vítimas dun smishing?

Se  sospeitamos  que  fomos  vítimas  dunha  fraude  destas  características,  deberemos

manter a calma e solicitar todas as evidencias posibles, como capturas de pantalla, datos

de contacto e información persoal que puidésemos compartir cos ciberdelincuentes. Estas

evidencias deberemos presentalas ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude.

Tamén  podes  reportalo  directamente  a  través  da  dirección  que  atoparás  en

https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude ao equipo de xestión de incidencias de INCIBE-

CERT.
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Ademais, se cremos que se vulnerou a seguridade das nosas contas, será fundamental

que  procedamos a  cambiar  as  credenciais  de  acceso,  por  exemplo,  do  noso  banco,

correo electrónico, redes sociais, etc.

Finalmente, desde a OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, queremos lembrar

que para calquera dúbida ou consulta sobre ciberseguridad, podes chamar ao 017, a Liña

de Axuda en Ciberseguridad de INCIBE, totalmente gratuíta e confidencial.

Fonte:Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


