
Infórmanche a través dun correo
electrónico de que o teu paquete está
retido na aduana?

Detectouse unha campaña de envío de correos electrónicos falsos que

suplantan a identidade do Departamento de Aduanas.O obxectivo é solicitar á

vítima que realice un pago a través do servizo Paysafecard para poder recibir un

paquete.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise o correo, comprase un código PIN e enviárao á

dirección que se facilita no correo.

Solución

Se recibiches un correo electrónico destas características e facilitaches aos

ciberdelincuentes o código PIN comprado en Paysafecard, contacta canto antes

co servizo para solicitarlles que cancelen este código e non se poida cobrar, xa

que fuches vítima dunha fraude.

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

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

solicitases, elimínaos da túa bandexa de entrada.

 Contrasta se a información recibida é veraz ou se trata dunha fraude.

 Non contestes en ningún caso a estes correos. Nin sigas os pasos

indicados.

 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.



MOI IMPORTANTE: ningunha empresa envía por correo electrónico solicitudes

de pago a través de servizos a terceiros. Se recibes un correo similar, non

facilites ningún dato. En caso de dúbidas, contacta directamente co

departamento implicado para asegurarche da veracidade da información.

Detalles

O correo electrónico fraudulento envíase desde unha conta de correo electrónico

que non pertence ao departamento de aduanas da Axencia Tributaria, nin ao

servizo de Correos. Envíase baixo o asunto “Notificación: DEPARTAMENTO

ADUANEIRO REXIONAL”, aínda que non se descarta que poidan estar a se

distribuír mediante outros correos con asuntos similares.

A estafa avisa ao usuario de que recibiu un paquete e para permitir a entrega

facturaranse os custos do IVE ao destinatario do paquete.

As principais características desta fraude son:

 O correo enviado identifícase como Departamento Aduaneiro Rexional e

firma como a Axencia tributaria ES. Aínda que a dirección do remitente

non ten relación con este servizo.

 Para dar máis credibilidade, achégase unha imaxe dun paquete ao correo.

Pola nosa seguridade, non debemos abrir arquivos adxuntos de correos

electrónicos sospeitosos. Podería conter malware.

 A linguaxe utilizada é incorrecta, con numerosas faltas de ortografía e

incoherencias gramaticais.

 O pago que se solicita é de 50€ a través dun servizo pouco coñecido, que

facilita o anonimato xa que non se asocia a ningunha conta bancaria.

Simplemente realízase unha recarga de diñeiro asociada a un código PIN

e con ese código pódese pagar en diferentes establecementos.

 A dirección de correo electrónico á que se solicita enviar o código PIN

atópase  ofuscada, é dicir que, en realidade, se pulsamos sobre a

dirección e ábrese o noso xestor de correo cunha nova mensaxe, a

dirección que aparece no apartado do destinatario será outra totalmente

distinta.



Ao facilitar o código PIN aos ciberdelincuentes, eles poderán utilizalo para

realizar pagos sen autorización da persoa que comprou o código.

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


