
Detectadas distintas modalidades de fraude

a  través  de  plataformas  de  investimento

falsas

Están a proliferar na Rede distintas modalidades de fraudes, que teñen como obxectivo

común  enganar  ao  usuario  para  que  invista  por  Internet  nalgunha  plataforma

fraudulenta de investimentos, e quedar así co seu diñeiro. Os ciberdelincuentes adoitan

contactar coa súa vítima a través de redes sociais, foros ou outras plataformas en liña,

como poden ser Facebook, Telegram ou Instagram, aínda que tamén hai usuarios que

reciben chamadas telefónicas tras facilitar os seus datos durante o rexistro nalgunha

destas páxinas fraudulentas. En calquera caso, para que as posibles vítimas realicen o

investimento indícanlles que obterán rendibilidades moi altas de maneira moi sinxela e

en pouco tempo.

Recursos afectados

Todo aquel usuario que caia no engano e siga as instrucións do ciberdelincuente para

investir nas plataformas en liña que se lle indiquen.

Solución

Se  resultaches  ser  vítima  dunha  fraude  destas  características,  recompila  todas  as

evidencias  que  dispoñas  e  interpón  unha  denuncia  ante  as  Forzas  e  Corpos  de

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

Ademais, se para crear a conta na plataforma fraudulenta, reutilizaches un contrasinal

que uses para acceder a outros servizos en liña, actualízaa canto antes para que non

accedan ás túas contas persoais. Acórdache de cambiar tamén a clave do teu moedeiro

ou wallet, no caso de que llo facilitases a alguén guiado polo engano.

De maneira adicional, se chegaches a descargar algunha aplicación ou ferramenta baixo

suxerencia  do  “asesor”,  “amigo”  ou  suposto  “experto  investidor”,  procede  a

desinstalarla canto antes.

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


Tamén é importante que analices o dispositivo con algunha ferramenta antivirus para

descartar posibles infeccións ou ameazas que puidesen coarse no teu equipo por mor

da instalación da ferramenta anterior.

Finalmente, ponche en alerta e usa o sentido común se contactan contigo ou atopas

informacións na Rede sobre investimentos en liña, coas seguintes pistas:

1. Prometen ganancias de forma rápida e unha rendibilidade máis alta que outro

tipo de investimentos.

2. O investimento inicial é baixa en comparación cos posibles beneficios a curto

prazo.

3. Trátase dunha oferta dispoñible só por tempo limitado ou para nós. Presionan

para que actuemos precipitadamente.

4. Poñen moita énfase en que se trata dunha operación sen riscos.

5. Tentan que convidemos a familiares, amigos ou persoas de confianza a que

invistan no mesmo produto ou servizo a cambio de comisións.

6. Diríxense a nós porque non temos coñecementos no tema ou buscan persoas

que nunca investisen como público obxectivo.

7. Utilizan  termos  complexos  e  non  dispoñen  de  información  adicional para

comprobar  estudos  sobre  o  mercado  ou  proxecto  para  demostrar  as  súas

palabras.

8. Utilizan  a  imaxe  de  personaxes  famosos  e  medios  de  comunicación

recoñecidos para dotar de maior credibilidade á fraude.

Detalles

Está  a  identificarse  un  elevado  número  de  fraudes  nos  que  os  ciberdelincuentes

enganan  ás  súas  vítimas  ofrecéndolles  unhas  rendibilidades  moi  altas  por  un

investimento baixo de diñeiro. Para non caer nesta trampa e perder todo o noso diñeiro

hai  que informarse ben e contrastar  a información  antes de proceder a  investir  en

calquera plataforma en liña. Frecuentemente, as vítimas potenciais son contactadas a

través de perfís fraudulentos de redes sociais, aínda que as fraudes tamén se difunden



por  foros,  grupos  ou  canles  de  chat,  de  servizos  como  Telegram,  Facebook  ou

Instagram, ou mesmo a través de anuncios publicitarios fraudulentos, de forma que un

usuario pode caer nas redes dos estafadores simplemente polo mero feito de buscar

información sobre investimentos en webs, foros ou grupos non contrastados.

En moitos dos casos identificados, independentemente do medio polo cal os usuarios

chegan  ata  a  fraude,  convénceselles  para  que  invistan  diñeiro  principalmente  en

criptoactivos, por exemplo, 250€. Para dotar de maior credibilidade á fraude, e que o

trámite pareza lóxico e habitual para este tipo de xestións, pídenselles datos persoais,

como DNI,  número  de  conta  bancaria,  etc.  Tras  realizar  o  suposto  investimento,  é

posible  que  durante  varios  días  os  ciberdelincuentes  chamen  ás  súas  vítimas  para

informarlles de como van os seus investimentos, ata que nunha destas comunicacións

notifícanlles que a cantidade investida é un importe moi baixo e que terían que investir

máis cantidade de diñeiro para aumentar a rendibilidade, por exemplo, outros 2.000€.

Os usuarios,  ao non interesarlles a proposta ao ser unha cantidade de diñeiro máis

elevada, tentarán recuperar o seu investimento inicial de 250€, pero atoparanse con

que a web ten bloqueado os seus accesos e, por tanto, non poderán recuperalo.

Identificáronse outros casos,  cuxo modus operandi é o seguinte:  o usuario,  tras ser

enganado para investir, créase unha conta nunha plataforma fraudulenta. Ao principio

só inviste unha pequena cantidade de diñeiro, pero na web pode ver como as accións

soben rapidamente o seu valor. Neste punto é importante indicar que como se trata

dunha falsa plataforma, as accións/activos soben de maneira ficticia para facer crer á

vítima que está a obter grandes beneficios.  Incítaselle a investir  máis  cantidade de

diñeiro para obter unha suposta recompensa. Se o usuario accede e coloca máis diñeiro,

seguirá  vendo  na  plataforma  como os  seus  beneficios  van  aumentando.  Con  todo,

nalgún  momento,  cando  o  usuario  queira  recuperar  o  seu  diñeiro  verá  como  está

“bloqueado” ou que non se pode retirar por algunha cuestión técnica. Obviamente, será

a escusa que utilicen os estafadores, xa que desde o principio todo trátase dun engano.

Outras casuísticas identificadas tamén:



• O usuario inviste diñeiro nunha plataforma falsa, e pasados uns días, cando tenta

retirar os seus beneficios, pídenlle unha comisión e outros pagos en conceptos

varios, por exemplo, un certificado.

• Tras investir, indícaselle ao usuario que como as súas ganancias son elevadas,

debe crearse unha conta prémium de pago. De non acceder ás peticións, non

poderá retirar o seu diñeiro.

• A través dunha canle de Telegram o usuario fai unha consulta técnica sobre unha

plataforma lexítima na que investiu en criptomonedas. Contáctalle unha persoa

que  se  fai  pasar  polo  soporte  e  remítelle  a  outra  páxina  web.  Baixo  engano

facilítalle a chave do moedeiro, motivo polo cal perdeu todo o diñeiro que tiña no

balance.

• O usuario investiu diñeiro nunha plataforma falsa, e para retiralo pídenlle que

faga  máis  ingresos,  pero  ademais,  téntanlle  convencer  para  instalarse  unha

ferramenta de acceso remoto, que realmente copiará toda a información da súa

carteira á dos ciberdelincuentes.

Como podemos ver  en  todos os  casos  mencionados,  o  obxectivo  final  sempre será

facerse co diñeiro do usuario, e para iso, faranlle crer que investindo na plataforma que

se lle indique gañará moito diñeiro en pouco tempo, pero a realidade é que o usuario se

verá envolvido nunha espiral na que perderá diñeiro e dificilmente poderá recuperalo.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


