
Detectado phishing a plataformas de entretemento,
como Netflix, usando de gancho COVID-19

Detectouse un phishing á plataforma de vídeos Netflix, a través dunha ligazón que se está

difundindo pola canle de mensaxería instantánea WhatsApp, baixo a demanda dunha

subscrición gratuíta e utilizando de gancho o COVID-19. Con todo, este fenómeno podería

estenderse a outras plataformas de entretemento e/ou a través doutras canles, como o correo

electrónico. O obxectivo é redirixir á vítima a unha páxina que simula ser lexítima para roubar

os seus datos persoais e/ou bancarios.

Recursos afectados

Calquera usuario que acceda á ligazón e facilite os seus datos persoais.

Solución

Se recibiches unha mensaxe ou correo electrónico destas características, accediches á

ligazón e facilitado os teus datos persoais e bancarios (número de tarxeta, data de caducidade

e código de seguridade), contacta canto antes coa túa entidade financeira para informarlles

do sucedido.

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

1. Non abras correos de usuarios descoñecidos ou que non solicitases, 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. Se non hai certificado, ou se non corresponde co sitio ao que accedemos, non

facilites ningún tipo de información persoal: nome de usuario, contrasinal, datos

bancarios, etc.

4. En caso de dúbida, consulta directamente coa entidade implicada ou con terceiros de

confianza, como Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) ou chamando ao

017, a túa axuda en Ciberseguridad de INCIBE.



Detalles
Esta nova campaña de phishing, que suplanta a identidade de Netflix, está a propagarse a

través da mensaxería instantánea WhatsApp. Utiliza como gancho unha suposta subscrición

gratuíta debido á pandemia de coronavirus, para o que se insta ao usuario para acceder á

ligazón que acompaña á mensaxe:

Non se descarta a proliferación de campañas similares usando a imaxe doutras canles de

entretemento e/ou difundíndose a través doutros medios como pode ser o correo electrónico.

Unha vez que o usuario fai clic na ligazón, rediríxeselle a unha pequena enquisa e unha vez

finalizada, ínstase a difundir a mensaxe entre os seus contactos para poder gozar da

promoción.



Tras compartir a ligazón, será notificado de que ademais foi gañador dunha tarxeta regalo

para trocar nalgún supermercado ou outro servizo. Para poder gozar desta promoción,

solicitaráselle datos persoais e/ou bancarios:



A este tipo de fraude coñéceselle como phishing. Para obter máis información sobre él,

recomendamos consultar os seguintes contidos da web: O phishing, versión gráfica e O

phishing, a moda que nunca pasa.

Referencias

Recibín un correo ou unha mensaxe de texto sospeitoso supostamente de Netflix

Se recibiches un correo ou unha mensaxe de texto (SMS) solicitando información como o teu

nome de usuario, contrasinal ou método de pago que aparentemente procede de Netflix,

probablemente non sexa así. A continuación ofrecémosche algúns consellos para identificar

e xestionar un correo ou unha mensaxe de texto sospeitoso e manter a túa conta segura.

Como podo saber se un correo ou unha mensaxe de texto provén realmente de Netflix?
Para determinar se provén de nós, ten sempre presente o seguinte:

 Nunca che pediremos información persoal por correo electrónico. Isto inclúe:

o Número de tarxeta de crédito

o Datos da conta bancaria

o Contrasinal de Netflix

 Nunca solicitaremos pagos a través dun provedor ou un sitio web de terceiros.

Que debo facer se recibo un correo ou unha mensaxe de texto sospeitoso?
Os estafadores só poden obter información túa se lla dás.

 Se recibiches un correo sospeitoso

 Se recibiches unha mensaxe de texto (SMS) sospeitoso

Que fago se pulsei unha ligazón ou proporcionei información persoal?

 Cambia o teu contrasinal de Netflix por unha nova, segura e exclusiva.

 Cambia o teu contrasinal en todas aquelas páxinas web nas que uses a mesma

combinación de correo e contrasinal.

 Contacta coa túa entidade financeira se introduciches datos de pago, xa que poden

estar comprometidos.

 Reenvía a mensaxe a phishing@netflix.com cos pasos anteriores.



Cales son as prácticas recomendadas para manter a miña información protexida?

Ten coidado sempre que recibas un correo ou unha mensaxe de texto pedíndoche información

persoal.

 Sitúa o cursor sobre calquera ligazón antes de facer clic nel para asegurarche que dirixe

onde suponse que teñen que dirixir.

 En caso de dúbida, non fagas clic na ligazón; en lugar disto, ve directamente ao sitio

web da empresa.

 Comproba a dirección do remitente para ver se parece lexítima.

 Non proporcione nunca información sensible persoal ou financeira a través do correo.

 Instala software antivirus para axudarche a protexer os teus dispositivos e a túa

información persoal.

Contacta connosco se pensas que alguén tomou o control da túa conta para que podamos

axudarche a recuperar o servizo e que poidas seguir vendo as túas series ou películas

favoritas.

CONTACTO
https://www.osi.es/es/contacto

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


