
Correos  e  SMS  fraudulentos  suplantan  a
Unicaja Banco para obter os datos dos seus
clientes mediante engano

Detectouse  unha  campaña  de  envío  de  SMS  fraudulentos  (smishing)  e  de  correos

electrónicos (phishing) que suplantan á entidade financeira Unicaja Banco ou Liberbank

cuxo obxectivo é que os seus clientes accedan a un formulario e proporcionen os seus

datos de carácter persoal e claves bancarias. Nos devanditos correos, utilízase como

escusa un acceso non autorizado na súa conta en liña para que os usuarios verifiquen as

súas credenciais.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que sexa  cliente  de  Unicaja  Banco ou de entidades  bancarias  que

forman parte deste banco e realice, habitualmente, operacións de banca electrónica.

Solución

Se recibiches un SMS ou un correo electrónico destas características, accedido á ligazón

e facilitado os teus datos de acceso (usuario e contrasinal), así como calquera outro

dato de carácter persoal ou financeiro, contacta canto antes coa entidade bancaria a

través de as súas canles oficiais,  para informarlles do sucedido e cancelar todas as

posibles transaccións que se puideron efectuar.

Ademais, recomendámosche modificar o contrasinal en todos aqueles servizos nos que

utilices a mesma clave. Ten en conta que non é unha boa práctica reutilizar contrasinais

en distintos servizos en liña, xa que se o acceso ao mesmo queda comprometido, o

resto das túas contas serán vulnerables ao usar a mesma clave.

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

Non  abras  mensaxes  de  usuarios  descoñecidos  ou  que  non  solicitases,  elimínaos

directamente. Non contestes en ningún caso a estes SMS.

Ten precaución ao facer clic en ligazóns, aínda que sexan de contactos coñecidos.

Revisa a URL que aparece no SMS ou no correo electrónico e tamén no navegador se

fixeches clic. Se non hai certificado, ou se non corresponde co sitio ao que accedemos,

non facilites ningún tipo de información persoal: nome de usuario, contrasinal, datos

bancarios, etc.



En caso de dúbida, consulta directamente coa entidade implicada ou con terceiros de

confianza, como son as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) e a Oficina de

Seguridade do Internauta (OSI) de INCIBE.

Fai unha procura por Internet, se se trata dun SMS falso, non serás o único ou a única

que  o  recibira  e  xa  fose  debidamente  alertado.  E  sempre,  sempre… Usa  o  sentido

común.

Detalles

Os SMS detectados nesta campaña maliciosa identifícanse coas seguintes mensaxes,

que están a recibir algúns usuarios, avisándolles que a súa conta foi bloqueada por un

inicio de sesión sospeitoso, solicitándolles verificar a súa información a través dunha

ligazón.

Non  se  descarta  que  se  poidan  estar  a  utilizar  outras  mensaxes  de  características

similares, por exemplo que a conta foi desactiva temporalmente por seguridade.

Se os usuarios pulsan sobre a ligazón, accederán a unha páxina web fraudulenta que

suplanta á de Unicaja Banco.



Unicaja  Banco  está  a  notificar  aos  seus  usuarios  de  banca  en  liña  tamén  vía  SMS

dicíndolles que eles nunca solicitasen os datos dos seus clientes, advertíndolles que

non se trata de publicidade.

Os correos electrónicos detectados que suplantan a Unicaja Banco teñen como asunto

‘Actualización do estado do cliente’ ou outros similares. Na comunicación infórmase o

usuario que a súa solicitude bancaria esta prevista que expire proximamente e, que é

necesario que se conecte para renovar a súa activación e poder usar os seus servizos en

liña.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


