
Coca-Cola  non  está  a  facer  agasallos  polo  130
aniversario
Detectouse  unha  campaña  de  mensaxes  fraudulentas  a  través  de  WhatsApp  suplantando  a

identidade de Coca-Cola. O obxectivo é redirixir á vítima a unha páxina web fraudulenta (phishing)

baixo a escusa de agasallos polo 130 aniversario da compañía. Dita web solicita ao usuario datos

persoais para a compra dunha tarxeta por valor de 500€ para gas e combustible en gasolineiras

Shell, que realmente esconde unha subscrición a un servizo pola contía de 43,50€ euros cada 14

días.

Recursos afectados

Calquera usuario que vise a mensaxe, pulsado na ligazón e facilitado os seus datos persoais no

formulario da páxina fraudulenta.

Solución

Se  viches  publicidade  ou  mensaxes  con  estas  características,  accediches  á  ligazón  e  facilitado

nalgún momento os datos da túa tarxeta de crédito, contacta canto antes coa túa entidade bancaria

para  informarlles  do  sucedido.  Ademais,  recomendámosche  permanecer  atento  e  monitorizar

periodicamente a información que hai publicada sobre ti na internet para evitar que os teus datos

privados estean a ser utilizados sen o teu consentimento.

Se,  tras  facer  egosurfing  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-

informacion-hay-sobre-mi-en-internet) (é dicir, unha procura do teu nome e outros datos persoais no

buscador), atopas algo que non che gusta ou se está ofrecendo indebidamente información sobre ti,

podes  exercer  os  teus  dereitos  de  acceso,  rectificación,  oposición,  supresión,  limitación  do

tratamento  dos  teus  datos  persoais.  A  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos

(https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos)  proporciónache  as  pautas  para

que os poidas exercer.

Evita ser vítima de fraudes tipo phishing seguindo as nosas recomendacións:

• Non te  fíes  de  anuncios  ou  cadeas  de  mensaxes  con  promocións  incribles  e  le  a  letra

pequena.

• Ten  sempre  actualizado  o  sistema  operativo  (https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-

seguridad), as aplicacións e o software. No caso do antivirus, ademais débese comprobar

que estea activo.

• Usa sempre o sentido común e, en caso de dúbida, consulta directamente coa empresa ou

servizo implicado ou con terceiras partes de confianza, como son as Forzas e Corpos de
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Seguridade  do  Estado  (FCSE)  (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude)  e  a  Oficina  de

Seguridade do Internauta (OSI) de INCIBE (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

• Escribe directamente a URL do servizo no navegador, en lugar de chegar á web a través de

ligazóns dispoñibles desde páxinas de terceiros, en correos electrónicos ou en mensaxes de

texto. 

• Non facilites  os  teus  datos  persoais  (número  de  teléfono,  nome,  apelidos,  dirección  ou

correo electrónico) ou bancarios en calquera páxina. Infórmache previamente e le os textos

legais da web para descartar un posible mal uso dos teus datos.

• Desconfía de promocións en liña que requiran facilitar información persoal e bancarios.

• En  caso  de  acceder  a  un  servizo  desde  a  súa  aplicación,  revisa  que  teñas  instalada  a

aplicación lexítima e que os permisos proporcionados sexan adecuados.

Detalles

A mensaxe fraudulenta atópase circulando pola aplicación de mensaxería instantánea, WhatsApp

aínda que non se descarta que tamén se poida atopar navegando por redes sociais. 

O anuncio parece proceder de Coca-Cola e promociona agasallos polo 130 aniversario, acompañado

dunha ligazón onde supostamente poderán adquirirse os agasallos.
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Se pulsamos sobre a ligazón, este rediríxenos a unha web fraudulenta, que simula ser a web lexítima

da compañía e convencernos así de que se trata dunha promoción real. Se nos fixamos na url, non é

o dominio oficial de Coca-Cola.

Na web fraudulenta  indícasenos que  ao responder  a  unha enquisa poderemos gañar  unha mini

neveira.

Unha vez realizada, o seguinte paso para poder conseguir a mini neveira é seleccionar unha caixa de

agasallo  das  que  se  mostran.  Tras  escoller  calquera  delas,  a  mensaxe  sempre  será  o  mesmo:

gañamos o premio e para iso debemos enviar a mensaxe a 20 amigos a través de WhatsApp e

encher un formulario cos nosos datos persoais.



A continuación, nos redirige a una nueva página, donde se indica que podemos adquirir una tarjeta por valor

de  500€  para  gas  y  combustible  por  2  euros  (aunque  al  principio  la  promoción  indicaba  que  se  podría

conseguir una mini nevera). 



Para poder obter a tarxeta é necesario encher un formulario cos nosos datos persoais e bancarios,

pero realmente subscribirémonos a un servizo de pago por contía de 43,50 euros cada 14 días. Nesta

ocasión os ciberdelincuentes deixan á luz claramente a fraude xa que se describe na letra pequena

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


