
Detectados  correos  que  extorsionan  aos

usuarios  con  difundir  supostos  vídeos

íntimos

Identificados correos electrónicos fraudulentos, cuxo obxectivo é extorsionar ás vítimas

para que paguen unha determinada cantidade de diñeiro en bitcóins a cambio de non

publicar  supostas  gravacións  íntimas.  Este  engano  coñécese  como  sextorsión  e

calquera podería ser vítima del xa que en realidade non existen tales gravacións, senón

que é o pretexto utilizado para xerar preocupación ao receptor do correo e que proceda

a realizar o pago solicitado.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  un  correo  electrónico  con  características  similares  e

realizase o pago.

Solución

Se recibiches un correo das características descritas neste aviso de seguridade, non

contestes e elimínao. Ninguén tivo acceso aos teus dispositivos, nin gravou un vídeo

íntimo. Trátase dun engano que utiliza estratexias de enxeñería social para que sigas as

indicacións do ciberdelincuente.

MOI IMPORTANTE: non pagues ningunha cantidade aos extorsionadores, nin contestes

o correo electrónico que che enviaron.  Isto último serve aos ciberdelincuentes para

saber se a conta está activa e enviar novas fraudes no futuro.

No caso de que accedeses á chantaxe e realizado o pago de bitcóins, recompila todas as

evidencias das que dispoñas (capturas de pantalla, e-mails, mensaxes, etc.) e contacta

coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) para presentar unha denuncia.

Para iso, podes facer uso dalgunha testemuña en liña.

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

Se che chegan correos que non solicitaches ou sexan de descoñecidos, non os abras e

elimínaos.

Non contestes en ningún caso a estes correos, nin envíes información persoal.



Mantén todos os teus dispositivos e antivirus actualizados.

En ningún caso envíes datos dos teus contactos, nin reenvíes o correo;  deste xeito,

axudarás a que non se estenda a fraude.

En caso de dúbida, consulta directamente ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (

FCSE) ou a Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) de INCIBE.

Detalles

O correo electrónico fraudulento simula ser enviado desde a propia conta do usuario, xa

que suplantan a súa identidade, aínda que en realidade non é así. Pódese comprobar

quen che envía realmente un correo seguindo os pasos deste contido: Email spoofing:

comproba quen che envía un correo sospeitoso.

Doutra banda, o asunto do correo é o seguinte: ‘Proposta de negocio’, aínda que non se

descarta que existan outros correos con asuntos similares ou mesmo diferentes.

No corpo da mensaxe indícase á vítima que se infectou o seu dispositivo cun software

espía co que conseguiron supostos vídeos íntimos. Os ciberdelincuentes ameazan con

difundir estes vídeos entre os contactos do destinatario do correo, a non ser que realice

un pago en bitcóins nun prazo de 48 horas. O obxectivo deste breve prazo de tempo é

evitar que a vítima se pare a pensar e analizar o que está a suceder, e realice o pago o

máis axiña posible ante o medo de pensar que devandito material comprometido poida

ser distribuído.



Segundo o texto da mensaxe, se se realiza o pago no prazo indicado, o ciberdelincuente

procederá a eliminar o material comprometido, pero é unha parte máis do engano xa

que,  como  mencionamos  anteriormente,  non  hai  ningún  vídeo  na  súa  posesión,

simplemente é a escusa que utilizan para que o usuario proceda a realizar o pago.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


