
Detectada onda de falsos correos de
sextorsión ou infección de COVID19

Detectouse unha nova campaña de correos electrónicos fraudulentos cuxo obxectivo é

extorsionar aos destinatarios co envío aos seus contactos dun suposto vídeo íntimo con

contido sexual ou coa infección de COVID19 aos seus familiares. En ambos os casos, a

ciberdelincuente ameaza con facer efectiva a súa extorsión se non se realiza o pago

dunha determinada cantidade en bitcoins.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un correo electrónico con características iguais ou

similares.

Solución

Se recibiches un correo deste estilo, ignórao e non contestes. Trátase dun intento de

estafa, ninguén accedeu ao teu equipo, non teñen os teus contactos, nin os teus

contrasinais e tampouco existe ningún vídeo.

MOI IMPORTANTE: non pagues ningunha cantidade aos extorsionadores, nin contestes

o correo electrónico que che enviaron. Isto último serve aos ciberdelincuentes para saber

se a conta está activa e enviar novas fraudes no futuro.

No caso de que accedeses ao chantaxe e realizado o pago de bitcoins, recompila todas

as evidencias das que dispoñas (capturas de pantalla, e-mail, mensaxes, etc.) e

contacta coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) para presentar unha

denuncia. Para iso, podes facer uso dalgunha testemuña online

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/03/09/testigos-online-y-obtencion-de-pruebas-

te-explicamos-su-utilidad).

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

 Non abras correos de usuarios descoñecidos ou que non solicitaches, elimínaos

directamente.

 Non contestes en ningún caso a estes correos, nin envíes información persoal.

 Ten sempre actualizado o sistema operativo e o antivirus.

 Utiliza contrasinais seguros e distintos para servizos diferentes. Utilizar un xestor

de contrasinais facilitarache esta tarefa.



 Utilizar o dobre factor de autenticación a condición de que estea dispoñible no

servizo utilizado.

 Comproba cada unha das túas contas de correo electrónico para verificar se foron

comprometidas na plataforma Have I Been  Pwned. En caso afirmativo, cambia

dita contrasinal en calquera conta onde a utilizaras coa mesma combinación de

correo electrónico e contrasinal.

 En caso de dúbida, consulta directamente coas Forzas e Corpos de Seguridade

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

Detalles

O correo electrónico fraudulento envíase desde unha conta xenérica de correo

electrónico (por exemplo: @ gmail. com, @ outlook. com). O corpo da mensaxe, na

maioría dos casos, está en inglés, aínda que tamén poderían darse casos en castelán.

Detectáronse diferentes versións en canto ao contido. No primeiro deles ameázase ao

usuario con enviar a todos os seus contactos un vídeo en situación comprometida,

gravado mentres navegaba por páxinas de contido sexual, se non se realiza o pago da

cantidade esixida nunha carteira dixital en menos de 24 horas.

Téntase enganar á vítima explicando que estas supostas imaxes serían obtidas tras

infectar o seu dispositivo, ademais de obter a listaxe dos seus contactos de correo

electrónico e redes sociais.

Co obxectivo de dar máis credibilidade ao contido do correo a ollos da vítima, engádese

un contrasinal vinculado a súa conta. Este contrasinal posiblemente fose obtida tras ser

filtrada dalgunha páxina da internet.



Noutras variantes non se facilita ningún contrasinal. O correo electrónico podería ter o

seguinte aspecto:

No último dos casos, os ciberdelincuentes aprovéitanse da situación xerada polo

coronavirus e neste caso a extorsión efectúase mediante a ameaza de infección de

COVID19 aos seus familiares.



Non é a primeira vez que se detectan este tipo de correos fraudulentos. Podes ver a

evolución desta fraude visitando os seguintes avisos de seguridade publicados na web

de OSI:

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/09/envio-de-correos-electronicos-

fraudulentos-que-simulan-una-sextorsion

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/01/detectada-nueva-oleada-de-correos-

que-extorsionan-usuarios

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2018/09/el-fraude-del-email-con-supuestos-

videos-extorsionadores-circula-de-nuevo

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2018/07/detectada-una-estafa-traves-de-correo-

electronico-extorsionando-con


