
Volven as chamadas fraudulentas do suposto

soporte técnico de Microsoft

Nas últimas semanas intensificáronse as chamadas fraudulentas nas que un suposto

técnico de Microsoft indícalle ao usuario, entre algunhas das escusas identificadas, que

detectaron que o seu dispositivo está infectado e que para solucionalo debe seguir os

pasos  que  se  lle  indican,  que  xeralmente  consisten  en  instalar  unha  aplicación  de

acceso remoto para poder proceder á súa desinfección. En realidade non se trata de

ningún traballador da devandita empresa, senón dun ciberdelincuente que está a se

facer pasar por un técnico da compañía para tomar o control do dispositivo. Esta fraude

coñécese  tecnicamente  como  vishing

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

Recursos afectados

Todo  aquel  usuario  que  reciba  unha  chamada  destas  características  e  acceda  ás

peticións que se lle van indicando por teléfono.

Solución

Se  recibiches  unha  chamada  destas  características  e  procediches  a  instalar  un

programa  baixo  as  instrucións  do  ciberdelincuente,  debes  proceder  da  seguinte

maneira:

1. Desconecta o dispositivo da rede.

2. Procede a desinstalar a ferramenta ou programa que che indicaron na chamada

fraudulenta.

3. Analiza  o  dispositivo  con  algunha  ferramenta  de  protección  antivirus

(https://www.osi.es/es/herramientas) para descartar que puidesen instalar algún

outro programa malicioso nel.

De maneira adicional, se facilitaches datos bancarios a través do teléfono ou nalgunha

web que  che  facilitaran  os  ciberdelincuentes,  debes  contactar  directamente  co  teu

banco para tomar as medidas de seguridade que correspondan, e así evitar que che

realicen cargos adicionais.
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De igual modo, se proporcionaches calquera dato de carácter persoal, realiza procuras

sobre ti na internet (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/04/21/egosurfing-que-

informacion-hay-sobre-mi-en-internet)  para  saber  se  dita  información  está  a  ser

utilizada sen o teu consentimento. Se tras realizar unha procura, atopas algún dato que

estea publicado sen o teu consentimento, exerce os teus dereitos. A Axencia Española

de  Protección  de  Datos  (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-

derechos) proporciónache as pautas sobre como facelo.

Finalmente,  é  recomendable que denuncies  a  situación  ante as  Forzas  e  Corpos de

Seguridade do Estado (FCSE).

Facilitámosche algúns consellos de seguridade para manterche sempre alerta ante este

tipo de chamadas fraudulentas:

• Ante a mínima dúbida, non proporcións a información que che solicitan e finaliza

a chamada. Non instales nada no teu dispositivo independentemente da escusa

que che poñan.

• Realiza unha procura do número que che chamou por Internet,  é posible que

estea identificado como fraudulento por outros usuarios.

• Acode á fonte oficial para comprobar a veracidade do que che propoñen.

• Bloquea o número para que non poidan volver chamarche.

• Xamais actúes por impulso, utiliza o sentido común e reflexiona.

Detalles

A  fraude  funciona  da  seguinte  forma:  un  suposto  técnico  de  Microsoft  ponse  en

contacto co usuario por teléfono para informarlle dunha incidencia que podería afectar

gravemente  o  sistema  do  seu  computador,  por  exemplo,  que  está  infectado  ou  ‘

pirateado’. Para solucionalo é necesario que lle dea acceso ao seu equipo para que poida

realizar certas accións que o resolverán. Para iso, instan o usuario a que descargue e

instale no seu dispositivo unha ferramenta de acceso remoto e configúrea seguindo as

instrucións que o suposto técnico dítalle para que poida conectarse ao seu equipo.

Chegados a este punto as consecuencias para o usuario poderían ser as seguintes:
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• Documentos,  fotografías,  vídeos  e  o  resto  de  arquivos  almacenados  no  seu

dispositivo están accesibles para o ciberdelincuente e poderían ser subtraídos.

• Os  servizos  que  estivesen  asociados  tamén  poden  verse  afectados.  Se

almacenamos os contrasinais de acceso ás redes sociais ou correo electrónico no

navegador, o atacante podería acceder e realizar accións no seu nome.

• A propia integridade do equipo pode verse deteriorada. Son comúns os casos nos

que o falso técnico bloquea o equipo instalando un malware para posteriormente

solicitar un pago para o seu desbloqueo.

Nalgúns casos identificados, tamén hai un dano económico se se realiza algún pago en

concepto, por exemplo, dos supostos traballos de desinfección realizados polo técnico,

ou se se facilitan datos bancarios, ben sexa por teléfono ou a través dalgunha web,

para que efectúen o cargo.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


