
Detectado  intento  de  fraude  en  Instagram

comunicando ser gañador dun iPhone13

Detectouse  un  intento  de  fraude  a  través  da  rede  social  Instagram,  onde  os

ciberdelincuentes  póñense  en  contacto  coas  súas  vítimas  ben  mediante  mensaxe

directa ou etiquetando unha foto.  Baixo a premisa de ser o gañador dun iPhone 13

tentan enganar ao usuario para que acceda a unha ligazón onde tras realizar diversas

enquisas  solicitaranlle  datos  persoais  e  bancarios  para  o  pago  dunha  contía  en

concepto de gastos de envío.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  unha  mensaxe  directa  ou  fose  etiquetaxe  nunha

publicación anunciándolle ser gañador dun iPhone 13, pulsase na ligazón e completado

o proceso ata facilitar os seus datos persoais e/ou bancarios no formulario da páxina

fraudulenta.

Solución

Se che etiquetaron nunha foto ou recibiches unha mensaxe directa coas mencionadas

características, accediches á ligazón e facilitado os teus datos persoais e/ou bancarios:

1. Contacta  co  teu  banco  para  contarlles  o  sucedido  e  tomar  as  medidas  de

seguridade necesarias para evitar que realicen cargos adicionais na túa tarxeta.

2. Denuncia (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/05/suplantacion-de-

identidad-y-secuestro-de-cuentas-como-actuar)  a  conta  que  che  enviou  a

mensaxe na rede social.  Todas as redes sociais  contan con mecanismos para

realizar este tipo de denuncias. Desta forma, a plataforma será consciente do

que está a suceder para tomar as medidas oportunas e pechar o perfil.

3. Vixía  regularmente  que  información  hai  publicada  sobre  ti  na  internet  para

detectar  se  os  teus  datos  privados  están  a  ser  utilizados  sen  o  teu

consentimento. Practicar  egosurfing permitirache controlar que información hai

sobre  ti  na  Rede (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-

que-informacion-hay-sobre-mi-en-internet).

4. Se  tras  realizar  unha procura  na  internet  da  túa  información  persoal  atopas

algún dato que non che gusta ou se está compartindo sen o teu consentimento,
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exerce  os  teus  dereitos.  A  Axencia  Española  de  Protección  de  Datos

(https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos)

proporciónache as pautas sobre como facelo.

5. En caso necesario,  solicita toda a información e denuncia a situación ante as

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

de-fraude) e se necesitas máis información, podes chamar á Liña de Axuda en

Ciberseguridade  de  INCIBE,  017  (https://www.osi.es/es/contacto),  gratuíta  e

confidencial ou contactar a través das súas canles de chat de WhatsApp (900 116

117) e Telegram (@INCIBE017).

Para evitar este tipo de enganos, a mellor recomendación é non facilitar NUNCA datos

persoais, nin bancarios en promocións en liña de dubidosa reputación ou que che

chegaran sen ser solicitadas.

Detalles

Detectouse un intento de fraude a través da rede social Instagram, aínda que non se

descarta que poida aparecer noutras redes sociais.  Os ciberdelincuentes póñense en

contacto coas súas vítimas de dúas formas distintas:

Mensaxe directa: a vítima recibe unha mensaxe directa dun usuario descoñecido onde

se lle indica que foi  gañador dun iPhone 13 e ínstaselle a que entre na ligazón que

aparece  na  biografía  dun  terceiro  usuario,  tamén  descoñecido,  para  poder  obter  o

premio.

Etiqueta en foto: a vítima é etiquetada, xunto con outros usuarios, nunha foto dun

iPhone  13  dun  perfil  dun  usuario  descoñecido.  Na  descrición  da  foto  indícase  aos

usuarios  etiquetaxes  que  sigan  a  ligazón  da  biografía  dun  terceiro  usuario,  tamén

descoñecido, para poder obter o premio. 
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Chama a atención que a fraude é cometido a través de dúas contas distintas. A primeira

delas  encárgase  de  contactar  coas  vítimas  usando  algún  dos  dous  métodos

mencionados anteriormente, mentres que na segunda é onde se facilita a ligazón á web

fraudulenta a través da súa biografía.

Se  se  accede  á  ligazón redirixiranos  a  unha web fraudulenta  onde nos  indican  que

poderemos obter un iPhone 13 por 2 euros se contestamos unha serie de preguntas.

Para que a web cobre máis veracidade, móstranse comentarios doutros usuarios que xa

recibiron o premio, pero que realmente tamén son falsos e son os ciberdelincuentes

quen os escriba.



Tras responder as sinxelas preguntas que se formulan mostrarase unha mensaxe que

indica que gañamos unha participación para concursar no sorteo. Para iso, deberemos

seleccionar unha caixa de entre as nove que se mostran.

Posteriormente,  indicarannos que fomos premiados cun iPhone 13,  e  a continuación

solicitarannos  os  nosos  datos  persoais  e  os  da  nosa  tarxeta  bancaria  para

supostamente pagar os gastos de envío e recibir o premio. 

Unha vez facilitados os datos, a web mostrará un erro e os ciberdelincuentes xa estarán

en posesión dos datos introducidos.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


