
SMS con ligazón a unha web para realizar
unha autoavaliación de COVID-19 que che
descarga un malware

Detectouse unha campaña fraudulenta a través de SMS sobre test de

autoavaliación do COVID-19, Coroa- smishing

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

covid-19-para-enganar-los-usuarios#smishing). A mensaxe contén unha ligazón

que redirixe a unha web falsa que simula pertencer ao Ministerio de Sanidade e

ao Instituto de Saúde Carlos III. Desde esta, ínstase o usuario a pulsar sobre

unha ligazón para realizar unha autoavaliación sobre os síntomas do

coronavirus, que en realidade descarga un malware.

Recursos afectados
Calquera usuario que recibise en mensaxe de texto, accedese á web, pulsado

na ligazón para realizar a autoavaliación e instalado o arquivo con malware.

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

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

antivirus actualizado.

Se non executaches o arquivo descargado, o teu dispositivo non se infectou. O

único que debes facer é eliminar o arquivo . apk que atoparás no teu xestor de

arquivos, cartafol de descargas. Tamén deberás eliminar a mensaxe da túa

bandexa de entrada.

Se necesitas soporte ou asistencia para a eliminación do malware, INCIBE

ofréceche o seu servizo de Resposta e Soporte ante incidentes de

seguridade.(https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes)



Lembra que, para maior seguridade, é recomendable realizar copias de

seguridade, (https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado) de maneira

periódica con toda a información que consideres importante para que, no caso

de que o teu equipo véxase afectado por algún incidente de seguridade, non a

perdas.

Tamén é recomendable manter os teus dispositivos actualizados

(https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad) e protexidos sempre cun

antivirus (https://www.osi.es/es/contra-virus).

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.

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

vén identificado como COVID-19 e o texto de este insta o usuario a realizar un

test de autoavaliación COVID-19. A ligazón que contén é HTTP, polo que a web

non protexe as súas comunicacións, o que resulta sospeitoso, dado que di tratar

información sensible como son estes datos de saúde.

Texto de SMS:

“Realize o test de autoevaluacion Covid19 http://xxxxxxxxxxx.net”

Se accedemos á devandita páxina web, atoparemos o logotipo do Ministerio de

Sanidade e o Instituto de Saúde Carlos III, isto pode desconcertar ao usuario e

facerlle crer que a iniciativa é real.

Tamén podemos observar que as estatísticas que mostra son de datos bastante

actuais, a calidade dos gráficos é boa e algunhas ligazóns redirixen a web



lexítimas do Ministerio de Sanidade e do Instituto de Saúde Carlos III, pero tamén

hai textos mal escritos.

Pero se pulsamos sobre o botón central, máis rechamante, descargarase no

noso dispositivo un arquivo Covid19. apk, é dicir a aplicación malware.

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

ciberseguridad)

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


