
COÑECE A FONDO O QUE É O PHISHING

Sabías que o phishing é unha técnica utilizada por ciberdelincuentes para obter información

persoal e bancaria dos usuarios? Envíanlles mensaxes suplantando a unha entidade lexítima

como pode ser un banco, unha rede social, un servizo, unha entidade pública, etc. para

engañarlles e manipularlles a fin de que acaben realizando algunha acción que poña en perigo

os seus datos

Trucos para evitar ser vítima de phishing:

• Sei precavido ante os correos que aparentan ser de entidades bancarias ou servizos

coñecidos (Dropbox, Facebook, Google Drive, Apple IDE, Correos e Telégrafos,

Axencia Tributaria, etc.) con mensaxes que non esperabas, que son alarmistas ou

estraños.

• Sospeita se hai erros gramaticais no texto, poden utilizar un tradutor automático para a

redacción do mensaxe trampa. Ningún servizo con certa reputación enviará mensaxes

mal redactadas.

• Se recibes comunicacións anónimas do tipo “Estimado cliente”, “Notificación a usuario”

ou “Querido amigo”, é un indicio que che debe poñer en alerta.

• Se a mensaxe obrígache a tomar unha decisión de maneira inminente ou nunhas

poucas horas, é malo sinal. Contrasta directamente se a urxencia é real ou non

directamente co servizo ou consultando outras fontes de información de confianza: a

OSI, Policía, Garda Civil, etc.

• Revisa se o texto da ligazón que facilitan na mensaxe coincide coa dirección á que

apunta, e que esta corresponda coa URL do servizo lexítimo.

• Un servizo con certo prestixio utilizará os seus propios dominios para as direccións de

email corporativas. Se recibes a comunicación desde unha caixa de correos de correo

tipo @ gmail. com, @ outlook. com ou calquera outro similar, sospeita.

• Aplica a ecuación: solicitude de datos bancarios + datos persoais = fraude.



Como recoñecer unha mensaxe de tipo phishing

1. O contido é sospeitoso?
O primeiro paso para identificar un phishing é valorar o contido da mensaxe ou correo

electrónico. Como mencionamos anteriormente, o intento de suplantación pode ser a un

banco, unha plataforma de pago, unha rede social, un servizo público, etc

O obxectivo é tentar asustar ao usuario e instarlle a actuar segundo as indicacións da

mensaxe. Sempre engaden unha escusa, exemplo “problemas técnicos ou de seguridade”, e

proporcionan unha solución sinxela do tipo “acceda ao seu banco utilizando esta ligazón”.

Ademais, é moi habitual que soliciten nome de usuario, claves e outros datos de acceso ás

contas, práctica que as entidades lexítimas nunca levarían a cabo.

2. A escritura é correcta?

Se nos fixamos na imaxe anterior, podemos ver que, por exemplo, non se utilizaron acentos

e que hai erros gramaticais (enes en lugar de eñes), e de puntuación. Resulta estraño que



unha entidade envíe unha comunicación a todos os seus clientes cunha redacción e ortografía

descoidadas.

Os delincuentes que realizan as campañas de estafa, en ocasións son estranxeiros, e deben

por tanto traducir as súas mensaxes ao español, en xeral con erros. Estes erros na tradución

aparecen en forma de:

• Fallos semánticos: artigos “o” ou “a” intercambiados.

• Palabras con símbolos estraños: onde deberían estar palabras acentuadas por

exemplo: “ DescripciÃ? n”. Este caso aparece ao tentar escribir vocais acentuadas

nun teclado non español.

• Frases mal construídas.

Se detectamos que o correo ten unha ortografía pobre e a súa escritura é informal, debemos

estar alerta.

3. A quen vai dirixido o correo?

Se un delincuente quere estafar por centos de miles de persoas, é moi complicado saber

o nome de todas esas persoas. Por iso, utilizan fórmulas xenéricas como “Estimado

cliente”, “Ola”, “Ola amigo”, etc. para evitar dicir un nome:



Cando unha entidade ten que dirixirse por correo a un usuario ou cliente, sempre o fará

enviando correos electrónicos personalizados, onde utilizará o nome da persoa e mesmo

nalgunhas ocasións, parte do seu DNI. Se recibimos un correo non personalizado, estamos

probablemente ante un caso de intento de estafa.

4. Pide facer algo de maneira urxente?
Outra técnica utilizada polos delincuentes é a de pedir a realización dunha acción nun período

de tempo moi curto: “Unha vez emitido este correo electrónico, terá un prazo de 8 horas para

levar a cabo dita acción, pola contra…”:

Con esta urxencia, os delincuentes tentan que a súa vítima tome unha decisión precipitada e

caia na trampa, que inclúe visitar unha ligazón e indicar datos persoais e/ou contrasinais. Este

é outro síntoma que nos fai sospeitar que a mensaxe recibida foi enviado por un delincuente.

5. A ligazón é fiable?
A intención dos delincuentes é que piquemos nunha ligazón para levarnos a un sitio web

fraudulento. No texto da mensaxe hai unha ligazón que en lugar de levarche á web oficial,

páxina lexítima, lévache a outra fraudulenta que esteticamente é igual ou moi parecida.



Como podemos saber a verdadeira dirección á que apunta unha ligazón? Moi fácil: situando

o punteiro encima da ligazón e observando a verdadeira dirección que se mostra na parte

inferior esquerda do navegador.

Unha recomendación para seguir é a de non acceder a unha web a través dunha ligazón no

correo electrónico. Se desexamos acceder á web lexítima, a mellor práctica é escribir

directamente na barra de direccións do navegador a dirección desexada (se se coñece

previamente).

6. Quen envía o correo?

Por último, só nos queda comprobar a identidade do remitente. Deixamos esta pregunta para

o final xa que non ofrece garantías para saber de certo se un correo é fiable ou non.

Debemos sospeitar se o remitente é unha dirección de correo que non pertence á entidade,

como sucede no seguinte exemplo, que a mensaxe fai referencia a PayPal e o email do

remitente non fai ningunha alusión ao devandito servizo



O feito de que o correo proveña dun correo aparentemente correcto non é indicio concluínte

da lexitimidade do mesmo. O remitente dun correo electrónico pode ser manipulado e os

delincuentes son capaces de enviar correos co remitente falsificado en nome de entidades.

Medios usados para propagar phishing

O principal medio de propagación do phishing é o correo electrónico, pero que sexa o método

máis utilizado non implica que sexa o único. Tamén poden utilizarse outros medios como redes

sociais, sistemas de mensaxería instantánea, etc. Por calquera destas vías é moi sinxelo

enviar unha mensaxe que conteña unha ligazón que nos redirixa a un sitio fraudulento.



Como actuar se detectas un phishing

1. Non facilites a información que che solicitan nin contestes en ningún caso a estas

mensaxes. En caso de dúbida consulta directamente á empresa ou servizo que

supostamente representan a través das súas canles oficiais. Tamén podes

poñerche en contacto connosco, a OSI, e facernos chegar a túa consulta.

2. Non accedas ás ligazóns facilitadas na mensaxe nin descargues ningún documento

adxunto que pode conter, podería tratarse de malware.

3. Elimínao e se podes, alerta aos teus contactos sobre esta fraude para que eles non

caian tampouco na trampa.

Qué facer se caíches na trampa

No caso de ser vítima dunha fraude de tipo phishing, recompila toda a información que che

sexa posible: correos, capturas de conversacións mediante mensaxería electrónica,



documentación enviada, etc. Podes apoiarche en “testemuñas online” para a recompilación

de evidencias.

Para os casos de phishing bancario, contacta coa túa oficina bancaria para informarlles do

sucedido coa túa conta online. Adicionalmente, modifica o contrasinal de todos aqueles

servizos nos que utilizases a mesma clave de acceso que para o servizo de banca online.

Lembra: non uses a mesma contrasinal en varios servizos, é moi importante “xestionar de

forma segura os contrasinais” para evitar problemas.

A continuación, presenta unha denuncia ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

(FCSE). Se queres coñecer máis detalles, visita a nosa sección “Reporte de Fraude” ou

“contacta connosco” para saber cómo actuar.

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


