
Están  a  distribuírse  SMS  e  correos  que
suplantan  a  DHL  para  infectar  o  teu
dispositivo
Están a detectarse SMS e correos electrónicos fraudulentos que suplantan a DHL. O

obxectivo consiste en que o usuario acabe descargando unha aplicación maliciosa, sen

que sexa consciente diso, baixo a escusa de que un paquete non puido ser entregado

por algunha causa e que debe acceder a unha ligazón que lle facilitan para obter máis

información.

Recursos afectados

Usuarios con dispositivos Android que recibisen a mensaxe, ben por SMS ou por correo

e, posteriormente, accedesen á ligazón e descargado a aplicación maliciosa nos seus

dispositivos.

Solución

Se fuches vítima, chegouche un SMS ou correo suplantando a DHL ou de calquera outro

servizo de paquetería similar ao descrito neste aviso de seguridade, e descargaches a

aplicación maliciosa, é posible que o teu dispositivo estea infectado. Por tanto, debes

eliminar  a  aplicación  canto  antes.  Ademais,  recomendámosche  informar  os  teus

contactos sobre esta fraude, xa que o malware podería, entre outras accións, utilizar os

contactos da túa axenda para enviar SMS fraudulentos e poder captar máis vítimas.

Se  pola  contra  chegouche este  SMS ou correo,  pero non descargaches  a  aplicación

maliciosa, simplemente debes eliminar a mensaxe para non instalala por erro.

Recomendámosche que manteñas inhabilitada a opción de ‘instalación de aplicacións de

orixes descoñecidas’ dentro dos axustes do teu dispositivo.

Tamén  queremos  lembrarche  a  importancia  de  ter  copias  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/categoria/mantenimiento/copias-de-

seguridad) dos teus dispositivos e realizar novas de forma periódica, para que se se dá

unha  situación  como esta,  non  perdas  a  información  nin  o  contido  dentro  do  teu

dispositivo.

Por  suposto,  recomendámosche  sempre  manter  os  teus  dispositivos  actualizados  e

protexidos cun antivirus.
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Se necesitas soporte ou asistencia para a eliminación de malware, INCIBE ofréceche o

seu  servizo  de  resposta  e  soporte  (https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes)

ante incidentes de seguridade.

Por último, podes denunciar esta situación ante as Forzas e Corpos de Seguridade do

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

Detalles

Detectouse unha campaña de SMS e correos electrónicos suplantando a DHL na que,

coa escusa de facer o seguimento dun envío ou que xurdiu un problema coa entrega,

ínstase o usuario a facer clic nunha ligazón. A ligazón redirixe a unha páxina falsa que

descarga unha aplicación maliciosa.

A continuación,  mostramos algúns exemplos  de  mensaxes  identificadas  ata  a  data,

aínda que non se descarta que poidan estar a se distribuír outras variantes co mesmo

fin.
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Esta  aplicación  maliciosa,  que  descarga  un  troyano  bancario

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/05/06/principales-tipos-de-virus-y-como-

protegernos-frente-ellos),  podería  ter  entre  as  súas  finalidades  roubar  credenciais

bancarias, ler os SMS que recibe o usuario entre os que se atopan os enviados polas

entidades financeiras para a confirmación de transferencias ou outros movementos,

enviar información almacenada no dispositivo a servidores remotos, etc.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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