
Identificados SMS fraudulentos con ligazón
a unha web para solicitar unha suposta
axuda económica de entre 350 e 700 euros

Detectouse unha campaña fraudulenta a través de SMS en relación coa

pandemia  COVID19, Coroa- smishing,

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/27/top-10-fraudes-que-utilizan-

covid-19-para-enganar-los-usuarios#smishing) cuxos mensaxes conteñen unha

ligazón que redirixe a unha web falsa que insta o usuario a pulsar sobre un

botón para solicitar supostamente unha axuda económica, pero, en realidade, o

obxectivo é recompilar os seus datos persoais e bancarios.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise o SMS, que a continuación accedese á web

indicada e que, finalmente, facilitase os seus datos persoais e bancarios.

Solución

Se recibiches unha mensaxe destas características, accediches á ligazón e

facilitado os teus datos persoais e os da túa tarxeta bancaria, contacta canto

antes coa túa entidade bancaria para informarlles do sucedido.

Ademais, evita ser vítima de fraudes tipo phishing seguindo as nosas

recomendacións:

 Non te fíes dos correos electrónicos de usuarios descoñecidos ou que non

solicitases, elimínaos da túa bandexa de entrada.

 Non contestes en ningún caso a estes correos.

 Ten precaución ao seguir ligazóns e descargar ficheiros adxuntos de

correos, aínda que sexan de contactos coñecidos.

 Revisa a URL da páxina web. Se non hai certificado,

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/05/11/que-es-ese-candado-

en-la-barra-de-direcciones) ou se non corresponde co sitio ao que



accedemos,(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/04/07/no-es-

certificado-bueno-todo-lo-que-reluce) non facilites ningún tipo de

información persoal: nome de usuario, contrasinal, datos bancarios, etc.

 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 Oficina de Seguridade do

Internauta (OSI) de INCIBE.

Ademais, ten sempre en conta os seguintes consellos:

 Calquera medida aprobada polo Goberno, poderase consultar tanto nas

páxinas web oficiais dos Ministerios correspondentes, como no caso do

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que recolle na

súa web unha listaxe das medidas adoptadas no ámbito económico,

social e sanitaria fronte ao  Covid-19. Desconfía de fontes de información

non fiables.

 Escribe directamente a URL da organización no navegador, en lugar de

chegar a ela a través de ligazóns dispoñibles desde páxinas de terceiros,

en correos electrónicos ou mensaxes de texto.

 Non facilites os teus datos persoais (número de teléfono, nome, apelidos,

dirección ou correo electrónico) en calquera páxina. Infórmate

previamente e le os textos legais da páxina para descartar un posible mal

uso dos teus datos.

 Non accedas a ningún servizo online que requira intercambio de

información privada ou realizar trámites bancarios desde dispositivos

públicos ou que estean conectados a redes wifi públicas.

 En caso de acceder a un servizo desde unha app da organización, revisa

que teñas instalada a aplicación lexítima, e comproba os permisos

proporcionados.

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.

(https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.2efe1f7b4e40d4856c8

a0f35026041a0/?vgnextoid=de1969e8c9b11710VgnVCM1000001d04140aRC

RD).

Detalles

Detectáronse SMS cunha ligazón a unha web sospeitosa. O remitente do SMS

non vén identificado aínda que o texto da mensaxe insta o usuario a solicitar

unha axuda económica no contexto do COVID-19.

Concretamente, o texto de SMS é o seguinte:

“Ola, en relación coa pandemia COVID19 o Estado destina 350-700 euros aos

seus cidadáns https:// xxxxxxx.es”



Se accedemos ao devandita URL desde a mensaxe, vemos unha páxina que

non se corresponde con ningún organismo nin servizo oficial.

Se pulsamos sobre o botón “OBTER AXUDA”, accederemos a unha páxina que

solicitará todo tipo de datos persoais do usuario así como a tarxeta de crédito

supostamente necesarios para a solicitude da axuda. É importante destacar que

en ningún momento deste proceso cífrase a comunicación (HTTPS), o que é

unha evidencia clara de que non estamos nun sitio seguro.





Facilitados todos os datos, unha nova mensaxe indicará ao usuario que nos

próximos días ou semanas tramitarase a petición e procederase a súa

notificación, dotando así de suposta credibilidade ao proceso.

Gustaríache estar á última coa información dos nosos avisos? Anímate e

subscríbete aos nosos boletíns ou ao perfil de Twitter @osiseguridad e

Facebook. Serás o primeiro en decatarche dos últimos avisos de seguridade

dirixidos a cidadáns. Tamén poñemos a túa disposición unha liña gratuíta de

axuda en ciberseguridade: 017. (https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-

ciberseguridad)

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


