
Se un correo infórmache do vencemento do
prazo para pagar unha factura, mantén a calma

Detectáronse campañas fraudulentas a través de correo electrónico cuxos mensaxes

conteñen unha ligazón fraudulenta. Ao picar sobre el, redirixe a unha web que descarga

un ficheiro malicioso no dispositivo da vítima baixo a escusa de ter que liquidar un

problema cunha das súas facturas. De non realizar as accións que se lle piden ao

usuario, ameázaselle con derivar o asunto ao departamento xurídico da empresa.

Recursos afectados

Calquera usuario que recibise un correo electrónico destas características, fixese clic

sobre a ligazón para consultar a suposta factura, e posteriormente abrise o ficheiro que

se descarga.

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 (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115)

ou seguir os pasos que atoparás en Desinfección de dispositivos

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador). Se necesitas soporte ou asistencia para a

eliminación do malware, INCBE ofréceche o seu servizo de Resposta e Soporte

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

Se non executaches o arquivo descargado, posiblemente o teu dispositivo non se

infectou. O único que debes facer é eliminar o arquivo que atoparás no cartafol de

descargas. Tamén deberás eliminar o correo da túa bandexa de entrada.

En caso de dúbida sobre a lexitimidade do correo, non fagas clic en ningunha ligazón e

ponche en contacto coa túa empresa provedora a través das súas canles oficiais de

atención ao cliente.

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.

Finalmente, aprende a identificar correos electrónicos maliciosos para non caer en

enganos deste tipo coa seguinte infografía que poñemos á túa disposición: Como

identificar un correo electrónico malicioso (https://www.osi.es/es/como-identificar-un-

correo-electronico-malicioso).

Detalles

Detectáronse correos electrónicos cunha ligazón que, ao facer clic sobre el, descarga

malware no dispositivo. Os correos identificados nesta ocasión suplantan a unha

coñecida compañía de enerxía pero non se descarta que poida estar a se utilizar o nome

doutras empresas baixo a mesma estratexia de engano. Segundo está redactado, se se

cambia unicamente o logo, poderíase reutilizar co nome de calquera outro servizo para

chegar, deste xeito, a un maior número de usuarios que poidan caer no engano.

No campo do remitente do correo aparece o seguinte texto “Esta é unha advertencia

sobre unha conta por pagar -042” e o asunto é: “Conta de cobranza - L4 F4”. En canto á

mensaxe, contén o seguinte texto:

Fai trinta días enviámoslle a nosa carta na que lle lembrabamos o vencemento do prazo
da súa factura Non. 6LAW9 CESK0Ou858,

sen que ata o momento obtivésemos a súa resposta.

Decidimos dar un prazo de 3 días para pago de factura, pola contra vémonos na
obrigación de traspasar a súa débeda ao departamento xurídico.

Descargar a Factura Para ver a factura, os seus datos e dirección, é necesario acceder
a ela a través da computadora.

Grazas de antemán,

Mauricio Ramos

Departamento de Carteira



Se se pulsa sobre a ligazón “Descargar a Factura”, descargarase automaticamente

desde a navegador web no dispositivo un arquivo. zip que contén  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)


