
Identificados  SMS  fraudulentos  que
suplantan ao BBVA para descargar malware
no dispositivo do usuario

Identificáronse  SMS  fraudulentos  suplantando  á  entidade  bancaria  BBVA.  Nestas

mensaxes indícaselle ao usuario que a súa versión de Android non é compatible coa

actualización  de  banca  móbil  e  ínstalle  a  acceder  a  unha  ligazón  para  obter  máis

información sobre a suposta funcionalidade “autenticador de dous pasos”.

O obxectivo é enganarlle para que pulse na ligazón que acompaña á mensaxe, sendo

redireccionado  a  unha  páxina  maliciosa  na  que,  se  completa  os  pasos,  acabará

descargando unha aplicación fraudulenta.

Recursos afectados

Usuarios que pulsasen na ligazón do SMS e instalado algunha aplicación no dispositivo.

Solución

Se fuches vítima, chegouche un SMS destas características e descargaches a aplicación

maliciosa, é posible que o teu dispositivo fose infectado, por tanto debes eliminar a

aplicación e escanealo cun antivirus actualizado. Ademais, recomendámosche informar

os teus contactos sobre este ataque, xa que o malware podería levar a cabo distintas

accións maliciosas, por exemplo utilizar os contactos da túa axenda para enviar SMS

fraudulentos e poder captar así máis vítimas.

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

simplemente  debes  eliminar  a  mensaxe.  En  calquera  caso,  revisa  no  teu  xestor  de

arquivos do teléfono se se descargou o arquivo malicioso chamado ‘BBVA2FA.apk’ (ou

similar) e, de ser así, procede a eliminalo. Adoita atoparse esta opción baixo o nome de

‘Xestor de ficheiros’, ‘Documentos’ ou similar que se atopa na pantalla principal (home

screen) ou dentro dos distintos aplicativos dispoñibles do teléfono.

En caso de instalar o arquivo malicioso no teu dispositivo, se ao tentar desinstalarlo

resúltache  imposible,  considera  restaurar  o  dispositivo  a  valores  de  fábrica

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador).

https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador


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

orixes descoñecidas’ dentro dos axustes do teu dispositivo, así minimizarás os riscos de

instalar aplicacións maliciosas no teu dispositivo.

Tamén queremos lembrarche a importancia de realizar copias de seguridade dos teus

dispositivos de forma periódica, para que se se dá unha situación como esta, non perdas

a información, nin o contido do teu dispositivo.

Por  suposto,  recomendámosche  sempre  manter  os  teus  dispositivos  actualizados  e

protexidos  cun  antivirus.  Se  necesitas  soporte  ou  asistencia  para  a  eliminación  do

malware, INCIBE ofréceche o seu servizo de resposta e soporte (https://www.incibe-

cert.es/respuesta-incidentes) ante incidentes de seguridade.

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).

Detalles

Detectouse unha campaña de SMS suplantando á entidade financeira BBVA na que, coa

escusa  de  que  a  versión  de  Android  (o  sistema  operativo  do  dispositivo)  non  será

compatible coa actualización da banca móbil da entidade, convídase o usuario a acceder

a unha ligazón que redirixe a unha páxina maliciosa.

https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes
https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes


Como xa indicamos anteriormente, o sitio web trata de suplantar ao BBVA e é moi

similar á páxina lexítima da entidade bancaria. A web fraudulenta contén unha ligazón

para descargar unha aplicación chamada BBVA2FA.

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

poida  estender  a  outros  medios,  como  poderían  ser  aplicacións  de  mensaxería

instantánea, como WhatsApp, ou redes sociais.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


