
Circulan  SMS  notificando  unha  suposta
subscrición a un servizo de xogos para facer
cargos de 50€

Detectouse a recepción de SMS fraudulentos notificando aos usuarios a subscrición a un

servizo de xogos por contía de 50€ á semana. A mensaxe inclúe unha ligazón para

cancelar a suposta subscrición, que en caso de acceder e seguir o proceso será cando

realmente materialícese a fraude e efectúese o cargo de diñeiro na conta do usuario.

Recursos afectados

Usuarios  que  recibisen  a  mensaxe,  accedido  á  ligazón  e  seguido  as  indicacións  ata

realizar o pago.

Solución

Se  recibes  un  SMS  indicándoche  que  estás  subscrito  a  un  servizo  do  que  non  es

consciente  e  facilítanche  unha  ligazón  para  cancelalo,  non  accedas,  trátase  dunha

fraude. En caso de dúbida, podes comprobar a que servizos estás subscrito do seguinte

modo:

• En dispositivos Android, accede ao aplicativo Google Play. A continuación, arriba

á  dereita,  selecciona  a  icona do perfil  >  Pagos e  subscricións  >  Subscricións.

Finalmente,  selecciona  a  subscrición  que  queiras  cancelar.  Máis  información

deste proceso na páxina de axuda de Google: Xestionar subscricións de Google

Play  (https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?

hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Ccancelar-una-suscripci

%C3%B3n-en-la-aplicaci%C3%B3n-google-play).

• En dispositivos  iOS,  a través de Axustes > IDE de Apple > Subscricións, onde

podes comprobar a listaxe de subscricións activas e data de caducidade así como

as inactivas.  Máis  información sobre as subscricións na páxina de soporte de

Apple:  Cancelar  unha  subscrición  (https://finance-

app.itunes.apple.com/connecting-client?targetUrl=https%3A%2F%2Ffinance-

app.itunes.apple.com%2Faccount%2Fsubscriptions).
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Se  pola  contra,  accediches  á  ligazón  e  seguido  as  indicacións  ata  realizar  o  pago,

procede da seguinte forma:

1. Contacta canto antes coa túa plataforma de pagos de aplicacións (Google Pay,

Apple Pay) para informarlles do sucedido e tentar cancelar a transacción.

2. E  se  facilitaches  tamén  os  teus  datos  persoais,  permanece  atento  e  revisa

periodicamente  que  información  hai  publicada  sobre  ti  (egosurfing)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-informacion-

hay-sobre-mi-en-internet) na internet para comprobar que non se estea facendo

un uso indebido da mesma.

3. Bloquea o teléfono que che enviou o SMS para evitar que se poida volver poñer

en contacto contigo.

4. Por último, sempre podes denunciar esta situación ante as Forzas e Corpos de

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

Evita  ser  vítima  de  fraudes  de  tipo  smishing

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms)

seguindo as nosas recomendacións:

1. Non introduzas nin compartas o teu número de teléfono en sitios en liña que non

sexan seguros nin fiables, especialmente en concursos, sorteos ou promocións

que sexan promovidos por empresas descoñecidas.

2. Non accedas a URLs que aparezan en mensaxes de usuarios descoñecidos ou que

non solicitases, elimínaos directamente. Non contestes en ningún caso a estes

SMS.

3. Ten  precaución  ao  seguir  ligazóns,  aínda  que  sexan  de  contactos  coñecidos.

Revisa  a  URL  da  páxina  web.  Se  non  hai  certificado

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-

digitales-me-debo-fiar-de-todos),  ou  se  non  corresponde  co  sitio  ao  que

accedemos, non facilites ningún tipo de información persoal: nome de usuario,

contrasinal, datos bancarios, etc.

4. En caso de dúbida, consulta directamente coa entidade implicada a través das

súas canles oficiais.
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Detalles

O usuario recibe un SMS fraudulento en nome de Yorgames, unha plataforma de xogos,

no que se indica que se subscribiu aos seus servizos por 50€ á semana. Na mensaxe

facilítase unha ligazón para cancelar a suposta subscrición. Importante, non se descarta

que se poidan recibir SMS de características similares con diferentes nomes, tipoloxías

de servizos e contías de subscrición, por tanto, hai que estar atentos neste sentido se

recibimos mensaxes coas mesmas características.

No SMS indícase o nome da vítima, dotando así á fraude de maior credibilidade. Este

dato  podería  ser  extraído  dalgunha  filtración  de  distintos  servizos  en  liña

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/10/11/mis-datos-personales-aparecen-en-

una-filtracion-que-puedo-hacer).

No caso de acceder á ligazón, redirixirase ao usuario a unha web fraudulenta onde se

indicará o seu nome, número de teléfono e a contía da subscrición así como a opción de

cancelar a súa subscrición a través dun botón incluído na parte inferior.
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En caso de tentar cancelar a subscrición, o usuario será redirixido ao sistema de pagos

de aplicacións configurado no seu dispositivo (Google Pay ou Apple Pay) e en caso de

continuar non estará a cancelar a subscrición, senón realizando o pago realmente.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


