
Detectada unha campaña fraudulenta de
mensaxes SMS con asunto “ERTE”

Detectouse unha campaña de envío de mensaxes de texto, SMS, co asunto
“ERTE”, nos que se suplanta a identidade do Servizo Público de Emprego
(SEPE), informando o usuario da aprobación dun ERTE na súa empresa, e
solicítanse os seus datos bancarios para, supostamente, xestionar a prestación.

Recursos afectados
Calquera usuario que recibise un destes mensaxes SMS e poida verse afectado
pola aplicación dun ERTE.

Solución

Se recibiches un SMS destas características e facilitaches os teus datos
bancarios, contacta canto antes coa túa entidade bancaria para informarlles do
sucedido.
Evita ser vítima de fraudes de tipo phishing seguindo as nosas recomendacións:

 Non te fíes de mensaxes de texto de usuarios descoñecidos ou que non
solicitaches, elimínaos directamente.

 Non contestes en ningún caso a estas mensaxes.
 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 Liña de Axuda en
Ciberseguridad de INCIBE, 017.

Ademais, ten en conta os consellos de seguridade que está a facilitar o SEPE na
súa sección dedicada ao COVID-19:

 Lembra que http://www.sepe.es/ e https://sede. sepe. gob.es/ son as súas
únicas páxinas oficiais.

 Realiza os teus trámites telemáticos unicamente a través da Sede
electrónica do SEPE.

 Podes igualmente contactar co SEPE a través dos seus teléfonos de
contacto.

 Antes de abrir calquera correo electrónico, comproba que realmente sexa
do SEPE. Se non termina en @ sepe.es, NON O ABRAS.



 Nunca facilites os teus datos de acceso: usuario, contrasinal, códigos
recibidos por SMS, etc.

 Son as empresas quen comunican ao SEPE os datos dos traballadores
afectados polo ERTE. NUNCA RECIBIRÁS UN SMS PEDINDO Os teus
DATOS.

No caso de que recibises un destes mensaxes SMS pero non facilitaches ningún
dato, o único que debes facer é eliminar a mensaxe.

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

As mensaxes de texto detectados envíanse co asunto “ERTE”, con todo, non se
descarta que poidan utilizar outros diferentes. O obxectivo dos ciberdelincuentes
é enganar aos usuarios aproveitándose de técnicas de enxeñería social co fin de
que proporcionen os seus datos bancarios para unha suposta xestión da súa
prestación económica.

En concreto, o SMS  suplanta ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE),
como entidade xestora das prestacións de desemprego asociadas a un ERTE,
solicitando ao usuario que responda achegando os seus datos bancarios.

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


