
O  Banco  Santander  non  está  a  enviar  SMS
avisando dun suposto cargo de Amazon

Detectouse unha campaña de envío de SMS que suplantan ao Banco Santander. O seu

obxectivo é dirixir á vítima a unha páxina web falsa que imita á real para roubar as súas

credenciais de acceso. A mensaxe utiliza como escusa que se vai a efectuar un cargo de

215€ de Amazon e é necesario pulsar na ligazón para fraccionar ou anular recibos.

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  sexa  cliente  do  Banco  Santander  e  realice,  habitualmente,

operacións de banca electrónica e compras en Amazon.

Solución

Como en calquera outro caso de smishing, extrema as precaucións e avisa aos teus

contactos para que estean alerta dos SMS e correos que reciban de orixe sospeitosa,

especialmente se conteñen arquivos adxuntos ou, como neste caso, ligazóns externas a

páxinas de inicio de sesión.

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

datos de acceso (número de documento e clave de acceso), contacta canto antes coa

entidade  bancaria  para  informarlles  do  sucedido.  Ademais,  recomendámosche

modificar o contrasinal de todos aqueles servizos nos que utilices a mesma.

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  SMS  de  usuarios  descoñecidos  ou  que  non  solicitases,  elimínaos

directamente. Non contestes en ningún caso a estas mensaxes.

2. Ten precaución ao seguir  ligazóns e descargar ficheiros adxuntos de correos,

aínda que sexan de contactos coñecidos.

3. Revisa a URL da páxina web. Se non hai certificado, ou se non corresponde co

sitio ao que accedemos, 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/actualidad/blog/2021/01/15/smishing-el-fraude-de-los-sms


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

Internauta (OSI) de INCIBE.

De  maneira  adicional,  ten  en  conta  sempre  os  consellos  que  facilitan  os  bancos  e

entidades  financeiras  (https://www.bancosantander.es/particulares/banca-

digital/seguridad-online/aprende-ciberseguridad/que-es-phishing-y-como-evitarlo)  na

súa sección de seguridade:

1. Pecha todas as aplicacións ou programas antes de acceder á súa web.

2. Escribe directamente a URL da entidade no navegador, en lugar de chegar a ela a

través  de  ligazóns  dispoñibles  desde  páxinas  de  terceiros  ou  en  correos

electrónicos.

3. Se prefires facer uso da app do banco para os distintos trámites, asegúrache de

que descargas a aplicación oficial.

4. Non  accedas  ao  servizo  de  banca  en  liña  desde  dispositivos  públicos,  non

confiables ou que estean conectados a redes wifi públicas.

Detalles

A campaña maliciosa detectada suplantando ao Banco Santander ten como obxectivo

roubar as credenciais  da vítima.  Na comunicación infórmase o usuario que se vai  a

efectuar un cargo de 215€ de Amazon e para fraccionar ou anular os recibos é necesario

completar unha verificación pulsando na ligazón.

Cabe  destacar  que,  neste  caso,  a  redacción  do  correo  presenta  lixeiros  erros  de

puntuación.

SMS:

“SANTANDER:

Estimado cliente vai efectuar un cargo de 215€ de Amazon para fraccionar ou anular

recibos rogámoslle completar a seguinte verificación; [URL fradulenta]”

https://www.bancosantander.es/particulares/banca-digital/seguridad-online/aprende-ciberseguridad/que-es-phishing-y-como-evitarlo
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Se  se  pulsa  na  ligazón  incluída  na  mensaxe,  o  usuario  accederá  á  páxina  web

fraudulenta que suplanta á do Banco Santander onde se solicitan as credenciais  de

acceso do usuario.

Ao introducir as credenciais de acceso e pulsar no botón ‘Entrar’, a páxina devolveranos

unha mensaxe de erro indicando que se ha de introducir un identificador ou unha clave

válidos, aínda que os ciberdelincuentes xa estarán en posesión das credenciais.

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 o engano.

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)


