
A Seguridade Social non che enviou ningún
reembolso por correo electrónico

Detectouse unha campaña de envío de correos electrónicos falsos que suplantan a

identidade da Seguridade Social. Coa escusa de recibir un suposto reembolso, redirixen

á vítima a unha páxina falsa (phishing) simulando ser a lexítima da Seguridade Social,

onde facerse cos datos da súa tarxeta de crédito.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un correo electrónico deste tipo e introducise os seus

datos na páxina falsa.

Solución

Se recibiches un correo electrónico destas características, accediches á ligazón e

facilitado os teus datos persoais e os da túa tarxeta bancaria, contacta canto antes coa

túa entidade bancaria para informarlles do sucedido.

Evita ser vítima de fraudes tipo phishing seguindo as nosas recomendacións:

 Non te fíes dos correos electrónicos de usuarios descoñecidos ou que non

solicitases, elimínaos da túa bandexa de entrada.

 Non contestes en ningún caso a estes correos.

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

aínda que sexan de contactos coñecidos.

 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.

 Ten sempre actualizado o sistema operativo e o antivirus do teu dispositivo. No

caso do antivirus, ademais débese comprobar que está activo.

 En caso de dúbida, consulta directamente coa empresa ou servizo implicado ou

con terceiras partes de confianza, como son as Forzas e Corpos de Seguridade

do Estado (FCSE) e a Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) de INCIBE.



Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

 Escribe directamente a URL da organización no navegador, en lugar de chegar a

ela a través de ligazóns dispoñibles desde páxinas de terceiros, en correos

electrónicos ou mensaxes de texto. Neste caso en concreto, deberás acceder á

web oficial da sede electrónica da Seguridade Social para obter información de

servizos, trámites e prestacións no ámbito da Seguridade Social.

 Podes igualmente contactar coa Seguridade Social a través dos seus teléfonos

de contacto.

 Non facilites os teus datos persoais (número de teléfono, nome, apelidos,

dirección ou correo electrónico) en calquera páxina. Informate previamente e le

os textos legais da páxina para descartar un posible mal uso dos teus datos.

 Non accedas a ningún servizo online que requira intercambio de información

privada ou realizar trámites bancarios desde dispositivos públicos ou que estean

conectados a redes wifi públicas.

 En caso de acceder a un servizo desde unha app da organización, revisa que

teñas instalada a aplicación lexítima, e comproba os permisos proporcionados.

De maneira adicional, recomendamos prestar especial atención a todos os correos e

mensaxes que podamos recibir durante estes días, xa que os ciberdelincuentes están a

se aproveitar do estado de alarma que está a vivir o país para enganar aos usuarios con

fraudes que utilizan calquera pretexto relacionado co COVID-19.

Detalles

Os correos electrónicos detectados nesta campaña teñen como asunto “Envíaselle un

reembolso de Seguridade Social”, e a dirección de correo do remitente simula pertencer

á propia Seguridade Social, aínda que non se descarta que poidan estar a se distribuír,

co mesmo propósito fraudulento, correos con outros asuntos ou direccións.

A estafa avisa ao usuario de que ten dereito a un pago da Seguridade Social, e para

recibilo ha de acceder a unha ligazón que simula ser unha dirección web da sede

electrónica da Seguridade Social, aínda que en realidade enlaza a unha páxina

fraudulenta. Ademais, dáse ao usuario un prazo de tempo limitado para realizar o

suposto trámite, coa finalidade de acentuar a súa sensación de urxencia e facilitar o

engano.



No contexto actual de crise sanitaria debido ao Covid-19, co peche da atención

presencial en servizos como os da Seguridade Social, unido á toma de medidas

extraordinarias por parte das administracións públicas, este tipo de fraudes poden

aumentar a súa credibilidade.

Exemplo de correo electrónico fraudulento suplantando á Seguridade Social.

Ao pulsar sobre a ligazón que simula corresponder á sede electrónica da Seguridade

Social, o usuario é redirixido a unha páxina fraudulenta coa imaxe institucional da

Seguridade Social, onde se solicitan os seus datos persoais nun suposto formulario de

reembolso.

Páxina web fraudulenta suplantando a identidade da Seguridade Social, solicitude de

datos persoais.



Se se completan os datos persoais, e faise clic sobre o botón “Realizar reembolso”,

solicítanse os datos da tarxeta bancaria.

Páxina web fraudulenta suplantando a identidade da Seguridade Social, solicitude de

datos bancarios.

Tras facer clic no botón de “Seguinte”, os ciberdelincuentes xa obterían os nosos datos

persoais e bancarios.

Fonte:Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del INCIBE


