
Detectada  campaña de  anuncios  maliciosos

que  redirixen  aos  usuarios  a  páxinas  que

suplantan a ‘Correos Prepago’

Detectouse unha campaña de anuncios maliciosos suplantando ao servizo de ‘Correos

Prepago’. Estes utilizan como gancho unha ligazón cun URL moi similar á lexítima para

despistar aos usuarios e non facerlles sospeitar.  Se pulsan sobre ela,  acaban nunha

páxina falsa crendo que é a oficial  e que ten como propósito roubar os seus datos

persoais e bancarios.

Recursos afectados

Calquera usuario que accedese a calquera das páxinas que suplantan á web lexítima,

ben  sexa  a  través  dalgún  anuncio  malicioso,  ben  por  calquera  outra  vía,  e  que

introducise os seus datos persoais e bancarios.

Solución

Se accediches  a  unha suposta web de ‘Correos  Prepago’  falsa,  pensando que era  a

lexítima, e facilitaches información persoal e bancaria, contacta canto antes coa túa

entidade bancaria para bloquear calquera cargo que puidesen realizarche sen o teu

consentimento.

Ademais, é importante que revises que información sobre ti puidese estar a circular por

Internet. Ao facilitar datos persoais, os ciberdelincuentes poderían estar aos utilizar

para fins maliciosos, por exemplo, crear perfís falsos en distintos servizos da internet

ou cometer fraudes no teu nome.  Realiza  procuras  sobre ti  a  través dun buscador.

Explicámosche como facelo en: ‘Egosurfing: Que información hai sobre min na internet?’

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

sobre-mi-en-internet).

Finalmente, non te esquezas de reportar a URL maliciosa ao noso equipo de resposta a

incidentes  de  seguridade  INCIBE-CERT  (https://www.incibe-cert.es/respuesta-

incidentes).  E denunciar os feitos ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
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(FCSE). Atoparás toda a información sobre como proceder en:  www.osi.es/reporte-de-

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

Evita ser vítima destas características seguindo as nosas recomendacións:

1. Ten  precaución  ao  seguir  ligazóns  facilitadas  a  través  de  anuncios,  correos,

mensaxes de redes sociais etc. Poderían redirixirche a sitios web fraudulentos.

2. Revisa  a  URL  da  páxina  web

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

digitales-me-debo-fiar-de-todosv). 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.

3. Se  estás  interesado  en  acceder  a  un  sitio  web  concreto,  escribe  a  URL

directamente no navegador, e non accedas a través de ligazóns lanzadas dunha

procura.

4. En caso de dúbida, con terceiros de confianza, como son as Forzas e Corpos de

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

Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) de INCIBE.

Detalles

A campaña de anuncios maliciosa detectada suplantando a ‘Correos Prepago’ ten como

obxectivo roubar datos dos usuarios e estafarlles economicamente.
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Se se pulsa sobre o link, rediríxese ao usuario a unha páxina fraudulenta que suplanta

ao servizo de ‘Correos Prepago’.

Ao acceder  á  URL desde un navegador móstrase unha páxina de noticias,  a  cal  vai

variando en cada acceso.

Con todo, desde un dispositivo móbil, móstrase o phishing onde se pretende suplantar

a ‘Correos Prepago’.

En calquera caso, se se introducen os datos persoais, estes son enviados a unha URL do

mesmo dominio  de  maneira  transparente  para  o  usuario,  xa  que  se  produce  unha

redirección á páxina lexítima para non levantar ningunha sospeita sobre a vítima.

Exemplos de dominios maliciosos identificados:

• correosspreppago

• correosprepsago

• correosprepagos

• correosprepag

• correosuprepago

• correospreopago

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


