
Detectados  SMS  que  suplantan  a  Movistar

para enganarche cun falso reembolso

Os usuarios están a recibir SMS falsos (smishing) que suplantan ao servizo de telefonía

Movistar. O seu obxectivo é enganar ao usuario para que acceda a unha ligazón que lle

redirixirá  a  unha  páxina  fraudulenta  de  aspecto  similar  á  lexítima.  Nesta,  a  vítima

poderá reclamar un suposto reembolso de 96,50€ da súa factura.

Recursos afectados

Usuarios que reciban a mensaxe e sigan as indicacións que este recolle ata proceder a

facilitar os seus datos bancarios.

Solución

Se recibes un SMS en nome da empresa Movistar, indicando que está dispoñible a túa

factura e que podes reclamar un reembolso da mesma, e que para iso debes acceder a

unha ligazón, non o fagas, trátase dunha fraude.

Se pola contra, seguiches as indicacións e facilitaches os teus datos bancarios, procede

da seguinte forma:

1. Contacta canto antes coa túa entidade bancaria para informarlles do sucedido e

cancelar posibles transaccións que se puideron efectuar.

2. E  se  facilitaches  tamén  os  teus  datos  persoais,  permanece  atento  e  revisa

periodicamente  que  información  hai  publicada  sobre  ti  (egosurfing)

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

hay-sobre-mi-en-internet) na internet para comprobar que non se estea facendo

un uso indebido da mesma.

3. Por último, sempre podes denunciar esta situación ante as Forzas e Corpos de

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

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

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

directamente. Non contestes en ningún caso a estes SMS.

2. Ten precaución ao seguir ligazóns, aínda que sexan de contactos coñecidos.
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3. Revisa  a  URL  da  páxina  web.  Se  non  hai  certificado

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

digitales-me-debo-fiar-de-todos),  ou  se  non  corresponde  co  sitio  ao  que

accedemos (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/04/07/no-es-certificado-

bueno-todo-lo-que-reluce),  non  facilites  ningún  tipo  de  información  persoal:

nome de usuario, contrasinal, datos bancarios, etc. 4. En caso de dúbida, consulta

directamente coa entidade implicada a través das súas canles oficiais.

Detalles

Están a detectarse SMS que suplantan ao servizo de Movistar  coa escusa de poder

reclamar un reembolso de 96,50€ da factura. Para iso, ínstase o usuario a pulsar sobre

unha ligazón que redirixe a unha páxina falsa, na que se lle solicitan datos da tarxeta de

crédito para supostamente facer efectivo o reembolso de diñeiro. Exemplo:

 Movistar Publi: A súa factura de 2020/2021. Podes reclamar o teu reembolso de

96,50€ aquí: [ligazón fraudulenta]

O sitio web trata de suplantar a Movistar e é moi similar á páxina lexítima da compañía.

A  forma  de  comprobalo  é  revisando  a  URL  da  web,  que  non  se  trata  do  dominio

lexítimo, senón dun que trata de simular o real utilizando o nome da empresa na URL.

A web fraudulenta ten como obxectivo convencer ao usuario para introducir os seus

datos persoais e bancarios na páxina, co fin de facer uso deles,  para cometer unha

fraude financeira.
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Non se descarta que poidan estar a se usar mensaxes similares ou mesmo iguais, pero

que estean a usar o nome doutras empresas para executar un engano das mesmas

características.

Aínda que a detección da campaña maliciosa foi mediante SMS, tampouco se descarta

que  se  poida  estender  mediante  outros  medios,  como  o  correo  electrónico  ou

mensaxería instantánea.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


