
Detectadas aplicacións maliciosas sobre a
evolución do coronavirus
Detectáronse aplicacións maliciosas, na súa maioría para dispositivos Android,

que aseguran ter a utilidade de facilitar un mapa para seguir a evolución do

coronavirus. A difusión deste tipo de aplicacións realízase a través de correos

electrónicos que suplantan a entidades bancarias e contén unha ligazón de

descarga á aplicación maliciosa. Aínda que tamén poderían difundirse a través

doutro tipo de correos electrónicos ou de mensaxería instantánea.

Recursos afectados
Calquera usuario que recibise a ligazón dalgunha aplicación maliciosa deste tipo

e descargáraa e instalado no seu dispositivo.

Solución
Se recibiches un correo similar ao descrito anteriormente, pero non

descargaches e instalaches ningún arquivo apk, o teu dispositivo non se

infectou, pero debes eliminar o correo electrónico da túa bandexa de entrada.

No caso de que descargases a aplicación pero non a instalaras, debes eliminar

do teu cartafol de descargas o arquivo. apk. Para iso, busca no Xestor de
arquivos do teu dispositivo Android, o cartafol de Descargas.

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

dispositivo infectouse. Para eliminar a infección debes escanear o teu dispositivo

cun antivirus actualizado.

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 dispositivo véxase afectado por algún

incidente de seguridade, non a perdas.



Tamén é recomendable manter os teus dispositivos actualizados e protexidos

cun antivirus.

Non esquezas que é importante ter en conta sempre estes consellos:

1. Non abras correos de usuarios descoñecidos ou que non solicitacheses,

elimínaos directamente. Non contestes en ningún caso a estes correos

2. Ten precaución ao seguir ligazóns de mensaxes e descargar ficheiros

adxuntos de correos, aínda que sexan de contactos coñecidos.

3. Descarga aplicacións só desde as market oficiais.

Detalles

Detectáronse correos electrónicos que suplantan a identidade de entidades

bancarias e que, mediante enxeñería social, tentan convencer ao usuario para

que pulse sobre a ligazón e descargue unha suposta aplicación onde se mostra

a evolución do coronavirus a través dun mapa.

Esta aplicación realmente é maliciosa, e o que esconde é o troyano bancario

Cerberus. Este malware de acceso remoto, permite aos atacantes tomar o

control dos dispositivos Android que teñan instalada a aplicación e así roubar

datos de acceso a aplicacións bancarias, tomar o control dos SMS e recompilar

listas de contractos, entre outros.

A ligazón deste tipo de aplicacións maliciosas tamén podería difundirse a través

doutro tipo de correos electrónicos ou mesmo de mensaxería instantánea, polo

que se debe ter unha especial precaución.
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