
Non  tes  que  activar  ningún  novo  sistema  de

seguridade da túa entidade bancaria
Detectouse unha campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que suplantan

ao Banco Santander, cuxo obxectivo é dirixir á vítima a unha páxina web falsa (phishing)

para roubar as súas credenciais de acceso e información bancaria, coa escusa de que é

necesario activar un novo sistema de seguridade.

Recursos afectados

Calquera usuario que sexa cliente do Banco Santander e accedese ao sitio fraudulento e

ingresado os seus datos de acceso á conta.

Solución

Se recibiches un correo destas características, accedido á ligazón e facilitado os teus

datos de acceso (código de usuario e contrasinal),  contacta canto antes coa entidade

bancaria  para  informarlles  do  sucedido.  Ademais,  recomendámosche  modificar  o

contrasinal de todos aqueles servizos nos que se utilice a mesma.

Evita  ser  vítima  de  fraudes  de  tipo  phishing  (https://www.osi.es/es/banca-electronica)

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 e descargar ficheiros adxuntos de correos, aínda

que sexan de contactos coñecidos.

3. 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.

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

de confianza,  como son as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE)
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(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude) e a Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)

do INCIBE.

Como en calquera outro  caso de phishing,  extrema as precaucións e avisa aos teus

contactos  para  que  estean  alerta  dos  correos  que  reciban  de  orixe  sospeitosa,

especialmente, se conteñen arquivos adxuntos ou como neste caso, ligazóns externas a

páxinas de inicio de sesión.

De  maneira  adicional,  ten  en  conta  sempre  os  consellos  que  facilitan  os  bancos  e

entidades financeiras na súa sección de seguridade:

1. Pecha todas as aplicacións ou programas antes de acceder á súa web.

2. Escribe directamente a URL da entidade no navegador, en lugar de chegar a ela a

través  de  ligazóns  dispoñibles  desde  páxinas  de  terceiros  ou  en  correos

electrónicos.

3. Se prefires facer uso da app do banco para os distintos trámites, asegúrache que

descargas a aplicación oficial.

4. Non  accedas  ao  servizo  de  banca  online  desde  dispositivos  públicos,  non

confiables ou que estean conectados a redes wifi públicas.

Detalles

A campaña maliciosa detectada suplantando ao Banco Santander ten como asunto “A

partir  do  23 de Xuño de 2020,  non poderá  utilizar  a  súa tarxeta”,  aínda que non se

descarta que existan correos con asuntos e contidos similares que estean a utilizar o

nome de calquera outra entidade bancaria.

Na comunicación infórmase o usuario que a entidade bancaria ha desenvolto unha nova

rede de seguridade para garantir maior seguridade. Para activar o novo servizo o usuario

debe acceder á ligazón.
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Os  ciberdelincuentes,  para  dar  máis  veracidade  á  comunicación,  falsearon  parte  da

dirección do remitente (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/06/05/spoofing-o-el-robo-de-

identidades-que-no-te-enganen) facendo  que  pareza  que  provén  da  entidade  bancaria

lexítima, cando en realidade non é así.

Cabe destacar que, neste caso, a redacción do correo non presenta erros  ortográficos,

nin gramaticais.

Se se fai clic na ligazón incluída no correo, o usuario accederá á páxina web fraudulenta

que suplanta á do Banco Santander.
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Tras introducir as credenciais de acceso, o usuario será redirixido a unha sección onde se

lle solicita información referente á sinatura electrónica. 



Unha vez introducidos todos os caracteres da sinatura electrónica, solicitaralle ademais

información da tarxeta bancaria.

A continuación, o número de teléfono



Por último, solicita dúas veces un código de verificación SMS.

Unha vez introducidos todos os datos anteriores, o usuario,será redirixido á páxina web

lexítima do Banco Santander para dotar de maior credibilidade á fraude e non levantar

sospeitas sobre a vítima.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta (OSI)


