
Aproveitan o COVID-19 para enviar correos
electrónicos con malware adxunto
Detectáronse varias campañas de envío de correos electrónicos con arquivos

adxuntos que conteñen malware. Os correos presentan diferentes asuntos e as

súas mensaxes están personalizados segundo a empresa á que pretenden

suplantar. Todos eles utilizan unha chamada de atención sobre a crise sanitaria

causada polo COVID-19. Estes correos teñen como obxectivo que o usuario se

descargue o arquivo adxunto para infectar o dispositivo e obter información

confidencial da vítima.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un destes correos e descargue e execute no seu

dispositivo o arquivo adxunto malicioso.

Solución

Se descargaches e executaches o arquivo malicioso, é posible que o teu

computador infectouse. Para eliminar a infección debes escanear o teu equipo

cun antivirus actualizado.

Se recibiches un destes correos, pero non executaches ningún arquivo adxunto,

o teu equipo non sería infectado. O único que debes facer é eliminar o correo

electrónico da túa bandexa de entrada e da papeleira.

Se necesitas soporte ou asistencia para a eliminación do malware, INCIBE

ofréceche o seu servizo de Resposta e Soporte ante incidentes de seguridade.

Lembra que, para maior seguridade, é recomendable realizar copias de

seguridade, de maneira periódica con toda a información que consideres

importante para que, no caso de que o teu equipo véxase afectado por algún

incidente de seguridade, non a perdas.

Tamén é recomendable manter os teus dispositivos actualizados e protexidos

sempre cun antivirus.



Detalles
Detectáronse correos electrónicos suplantando a identidade de diferentes

empresas con varios asuntos (declaración de entrega de covid-2019, circular

importante coronavirus, comunicat  covid-19,  covid-19  solution), e adaptando

os textos do contido de cada mensaxe á imaxe de cada compañía. O nome e

extensión do documento adxunto tamén pode variar .gz, .tar, .img. A principal

novidade destas campañas está na utilización da actual crise sanitaria por motivo

do COVID-19, como gancho para convencer ao usuario de que o arquivo adxunto

é un comunicado lexítimo da empresa, co obxectivo de que o descargue e

execute.

A continuación mostramos algúns exemplos detectados:

Exemplo 1:

Exemplo 2:



Exemplo 3:

Exemplo 4:



Unha vez aberto o documento, arrincará o malware que contén, identificado

como Agent  Tesla, un  keylogger con capacidade para capturar credenciais

financeiras, nomes de usuario, contrasinais, descargar outros compoñentes, etc.

Gustaríache estar á última coa información dos nosos avisos? Anímate e

subscríbete aos nosos boletíns ou ao perfil de Twitter @ osiseguridad e

Facebook. Serás o primeiro en decatarte dos últimos avisos de seguridade

dirixidos a cidadáns. Tamén poñemos á túa disposición unha liña gratuíta de

axuda en ciberseguridad: 017.

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


