
Ciberdelincuentes fanse pasar por familiares

para pedir diñeiro por WhatsApp

Varios usuarios están a ser vítimas dun engano a través da aplicación de mensaxería

instantánea WhatsApp. Desde un número descoñecido, solicítanlle á persoa que recibe

o  mensaxe  diñeiro  baixo  calquera  escusa.  Para  conseguir  que  o  usuario  proceda  a

realizar as transferencias ou pagos solicitados, engánaselle dicíndolle que é o seu fillo/a

e que cambiou o número porque tivo algún tipo de problema co seu número anterior.

Recursos afectados

Todos aqueles usuarios que reciban unha mensaxe destas características e accedan ás

peticións do ciberdelincuente para realizar unha transferencia ou pago.

Solución

Se  recibiches  unha  mensaxe  destas  características  e  procediches  a  realizar  unha

transferencia  ou pago,  contacta  canto antes coa túa entidade bancaria  para tentar

cancelar a operación. Do mesmo xeito, se facilitaches datos da túa tarxeta de crédito,

cancela ou bloquea a mesma co teu banco para que non poidan facer un uso indebido

dela.

Doutra  banda,  procede  a  bloquear  o  número  de  teléfono

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2022/03/02/como-configurar-y-usar-whatsapp-

de-forma-segura) desde WhatsApp para que non poida volver contactarche. Poderás

facelo en dispositivos iOS accedendo á información do contacto onde atoparás a opción

de bloquear. Para os teléfonos Android, a opción de bloqueo está dispoñible pulsando

sobre a icona con tres puntos situado arriba á dereita, unha vez que estás dentro da

conversación de chat.  Despois  haberá que seleccionar a opción ‘Ver contacto’,  onde

atoparás a opción de bloquear.

Finalmente, procede a denunciar os feitos ante as Forzas e Corpos de Seguridade do

Estado para que poidan abrir unha investigación e tentar deter aos estafadores que

están a proceder desta maneira para enganar aos usuarios.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2022/03/02/como-configurar-y-usar-whatsapp-de-forma-segura
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2022/03/02/como-configurar-y-usar-whatsapp-de-forma-segura


Detalles

En liñas xerais, o modus operandi desta nova fraude é o seguinte: o usuario candidato a

ser estafado recibe un WhatsApp de alguén que se fai pasar polo seu fillo/a e pídelle

diñeiro baixo algunha escusa.  Nalgúns casos,  mesmo se lle  solicitan fotos e vídeos.

Entre as escusas utilizadas para que proceda ao envío de diñeiro de maneira urxente,

atopamos as seguintes:

• Rompéuselle a maleta.

• Perdeu o móbil.

• Está no estranxeiro.

• Ten o teléfono roto.

A  continuación,  mostramos  un  exemplo  de

conversación real que mantivo un estafador cun

usuario.

A estratexia que utilizan os estafadores para que

o usuario caia no engano é facerse pasar por un

fillo/a  e  atoparse  ante  algún  problema.  Desta

forma,  as  probabilidades  de  que  accedan  ás

peticións son maiores.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


