
Mensaxes fraudulentas tentan enganar aos
usuarios da tarxeta Carrefour PASS
Detectáronse  SMS  fraudulentos  (smishing)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-smishing) que suplantan a

Carrefour cuxo obxectivo é dirixir á vítima a unha páxina web falsa que simula ser a web

lexítima da entidade para roubar os seus datos persoais e bancarios. Algúns dos SMS

maliciosos  tentan  enganar  ao  usuario  indicándolle  que  non  poderán  utilizar  a  súa

tarxeta se non activa un novo sistema dispoñible.  Noutras variantes identificadas, a

mensaxe alerta ao usuario de que despois da súa última compra non poderá utilizar a

súa tarxeta PASS e ínstanlle a activar o novo sistema de seguridade. Con todo, non se

descarta que poidan estar a circular outras mensaxes que utilicen pretextos similares

ou  mesmo  distintos  co  fin  último  de  que  o  usuario  acceda  á  ligazón  fraudulenta

facilitada.

Recursos afectados

Calquera usuario que sexa cliente de Carrefour, teña contratada a tarxeta financeira

PASS,  acceda  á  ligazón  malicioso  e  introduza  os  seus  datos  no  formulario  da  web

fraudulenta.

Solución

Se recibiches un SMS destas características,  accedido á  ligazón e facilitado os teus

datos  de  acceso  (usuario  e  contrasinal),  así  como calquera  outro  dato  de  carácter

persoal ou financeiro, contacta canto antes coa entidade bancaria para informarlles do

sucedido e cancelar posibles transaccións que se puideron efectuar. Do mesmo xeito,

contacta con Carrefour a través das súas canles oficiais para proceder do mesmo xeito,

notificar o incidente e tratar de cancelar a tarxeta PASS para que non poidan realizar

ningún  tipo  de  acción  con  ela.  Na  páxina  oficial  atoparás  información  sobre  como

proceder en caso de perda ou roubo da tarxeta: https://www.pass.carrefour.es/contacto

Ademais, recomendámosche modificar o contrasinal en todos aqueles servizos nos que

utilices a mesma clave que para acceder ao servizo de Carrefour PASS. Ten en conta

que  non  é  unha  boa  práctica  reutilizar  contrasinais

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/27/gestores-de-contrasenas-como-

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-smishing
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/27/gestores-de-contrasenas-como-funcionan
https://www.pass.carrefour.es/contacto


funcionan) en distintos servizos en liña, xa que se o acceso a un servizo en liña queda

comprometido, o resto das túas contas serán vulnerables ao usar a mesma clave.

Evita ser vítima de fraudes de tipo smishing 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms) 

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 facer clic en ligazóns, aínda que sexan de contactos coñecidos.

3. Revisa a URL que aparece no SMS e tamén no navegador se fixeches clic. Se non

hai  certificado  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/05/11/que-es-ese-

candado-en-la-barra-de-direcciones),  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  ou  con

terceiros de confianza, como son as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (

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

Internauta (OSI) de INCIBE.

Detalles

Os SMS detectados nesta campaña maliciosa identifícanse coas seguintes mensaxes:

Notificacion de Carrefour a partir de ahora , No se puede utilizar su Tarjeta Pass. Necesita activar el nuevo

sistema de seguridad web: [URL maliciosa] 

PassCarrefour Despues de ultima compra no podra utilizar su tarjetaPass,activa el sistema de seguridad 2022

inmediatamente [URL maliciosa] 

CARREFOUR HA INTRODUCIDO SUS IDENTIFICADORES NO VALIDOS GARCIAS POR INTENTAR DE NUEVO PARA

BLOQUEAR SU TARJETA PASS [URL maliciosa] 

Non  se  descarta  que  se  poidan  estar  a  utilizar  outras  mensaxes  de  características

similares.  Tampouco se descarta que estas mensaxes poidan estar a se distribuír  a

través de correos electrónicos fraudulentos (phishing).
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En liñas xerais,  todas as mensaxes  informan o usuario  de que existe  algún tipo de

problema coa súa conta ou tarxeta e para solucionalo é necesario que pulse na ligazón

facilitada no SMS.

É posible que algunhas mensaxes veñan identificados co remitente da propia entidade

afectada, neste caso Carrefour, aínda que existen outros casos nos que pode aparecer

un número descoñecido.

Se accede á ligazón, o usuario será redirixido a un sitio web que trata de suplantar a

Carrefour  e  é  moi  similar  á  páxina  lexítima  da  cadea  de  supermercados.  A  web

fraudulenta contén un formulario cuxo obxectivo é conseguir datos de carácter persoal

e claves bancarias dos usuarios, co fin de facer uso deles, para cometer unha fraude

financeira.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


