
 Top 10 fraudes que utilizan COVID-19 para

enganar aos usuarios

Ante a crise sanitaria mundial debido ao COVID-19, é de esperar que haxa quen

queira  aproveitarse  e  sacar  un  beneficio  económico  de  todo  isto.  Os

ciberdelincuentes non descansan e sempre atopan novas formas de levar a cabo as

súas  estafas  e  fraudes  online,  por  iso  elaboramos un  top  10  das  fraudes  máis

utilizadas polos ciberdelincuentes sobre o coronavirus.

A máis dun bótalle fume o móbil con mensaxes, noticias e cadeas sobre o coronavirus ou

COVID-19. O uso das redes sociais tamén se disparou, xerando e compartindo contido

sen cesar, aínda que non sempre é información verificada.

A  continuación,  mostrámosche  algúns  das  fraudes

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/03/23/ponle-freno-los-fraudes-y-bulos-con-

buenas-practicas) máis utilizadas nestes momentos de crise sanitaria para que teñas

os ollos ben abertos e non te deixes enganar (https://www.osi.es/es/search/node/fraudes)

1.  Mil  e  un  consellos  para  “frear”  o  Coronavirus

( WhatsApp): circulan centos de mensaxes con ligazón

a unha gran variedade de páxinas web, onde supostos

“expertos” ofrecen as súas recomendacións e solucións

ante o virus. Moita atención pois unha gran parte destas

mensaxes  conteñen  ligazóns   maliciosos  ou  buscan

desinformar.  Mesmo  hai  algúns  que  buscarán  unha
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compensación económica ou os nosos datos a cambio

de ofrecernos a súa suposta axuda.

2.  Manda  “Axuda”  ao  teléfono/email  XXXX  (redes

sociais): outro tipo de estafa moi común é aproveitarse

do  labor  dos  profesionais  sanitarios,  pedindo  que

colaboremos  para  agradecer  todo  o  seu  traballo  e

esforzo.

En  moitos  destes  casos  pedirannos  que  ingresemos

algúns  datos  persoais  ou  mesmo  que  realicemos

algunha doazón económica.  É unha forma de solicitar

información  persoal  dun  gran  número  de  usuarios  de

golpe.  Non significa que todas as iniciativas solidarias

que  circulan  por  Internet  sexan  unha  fraude,  pero  si

haberá que ser cautos e contrastar a información para

evitar problemas.

3. Coroa- phishing (https://www.osi.es/es/banca-electronica

)  (correo electrónico): nesta fraude o ciberdelincuente

suplanta a identidade dunha institución de renome, como

pode ser a OMS ou calquera outra, que, aproveitándose

da  preocupación  global  sobre  o  COVID-19,  trata  de

gañarse  a  nosa  confianza  para  facerse  co  control  de

determinados datos persoais, como os datos bancarios

ou mesmo infectarnos cun  malware.

Por exemplo, poderiamos recibir  un correo procedente

dun suposto hospital que nos informa de que podemos

ser dos primeiros en facernos o test de diagnóstico pero

que  para  iso  debemos  facer   clic  nunha  ligazón  moi

sospeitosa.
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4. Coroa- smishing

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2015/01/smishing-

suplantando-al-bbva-para-estafar-usuarios )  (SMS):  unha

fraude moi popular é o envío a través de SMS facéndose

pasar,  por  exemplo,  polo  Ministerio  de  Traballo,  a

Comunidad de Madrid  ou  a  institución  correspondente

da nosa Comunidade, compartindo unha ligazón onde se

nos  solicitarán  unha  serie  de  datos  persoais.

Aparentemente  serán  necesarios  para  tramitar  unha

“solicitude de baixa temporal en relación co coronavirus”.

Débese prestar moita atención, xa que o seu carácter

urxente  pode  confundirnos  e  facernos  caer  nunha

trampa.

5.  Estafas na venda de material  sanitario (compras

online)  (https://www.osi.es/es/campanas/compras-seguras-

online ):  unha  vez  máis  os  estafadores  tratan  de

beneficiarse  cos  produtos  “estrela”  relacionados  co

coronavirus.  Identificáronse  varias  estafas

principalmente  relacionadas  coa  venda   online  de

máscaras.

Por exemplo, o vendedor asegura dispoñer de máscaras

especialmente  preparadas  para  protexernos  do  virus,

pero as vítimas, tras realizar a compra, non chegan a

recibir o que compraron ou, na súa falta, só unha parte

ou nunhas condicións moi distintas das anunciadas.

6.  Coronaware (ransomware)

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/05/31/el-

ransomware-cada-vez-mas-peligroso-protegete): outra fraude

moi  estendida  é  o  baseado  nun   malware  chamado

“Coronavirus”. Quen non abriría un arquivo de vídeo ou

un  documento  onde  se  inclúen  instrucións  e  alertas

sobre como protexernos contra o COVID-19? Pois aquí

está a trampa, pois non debemos confiarnos de todo o
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que  recibimos,  xa  que  os  arquivos  adxuntos  poden

conter   malware  que  termine  por  infectarnos  e  tomar

control dos nosos equipos.

Isto é moi común a través do correo electrónico aínda

que  podería  chegarnos  tamén  por  aplicacións  de

mensaxería instantánea ou mesmo redes sociais.

7.  O  Goberno  reparte  “coroa-cheques”:  moitos

usuarios están a recibir a través das súas aplicacións de

mensaxería  instantánea  unha  mensaxe  supostamente

dun  Ministerio,  no  que  se  lles  indica  que  o  Goberno

regala unha cantidade ¨X¨ de euros para soportar mellor

as consecuencias da actual crise sanitaria polo COVID-

19. Para recibilos, deberemos facer  clic na ligazón que

vén  adxunto.  Moito  coidado  pois  a  día  de  hoxe  esta

información é falsa.

Antes de facer   clic  sobre calquera ligazón,  unha boa

recomendación é confirmar se a fonte é fiable, podemos

comprobalo mediante as súas canles de comunicación

oficiais,  nas  redes  sociais  ou  nas  webs  oficiais  dos

distintos Ministerios.

8.  Ofertas  de  traballo  fraudulentas:  circulan  falsas

ofertas  de  emprego

(https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guia-

fraudes-online-falsas-oferta-empleo.pdf)  para  elaborar

material sanitario. Aproveitándose desta difícil situación,

os ciberdelincuentes tratarán de facernos crer que nos

atopamos  ante  unha  oferta  de  traballo  real  para  que

compartamos  con  eles  os  nosos  datos  persoais  e

mesmo  que  realicemos  algún  pago  por  adiantado  en

concepto de envío do material.

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guia-fraudes-online-falsas-oferta-empleo.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guia-fraudes-online-falsas-oferta-empleo.pdf


Ante  unha  oferta  destas  características,  o  mellor  é

revisar  todos  os  detalles  do  anuncio,  contrastar  a

información e se algún detalle chámanos a atención ou

nos resulta  raro,  descartar  a  oferta,  especialmente  se

provén  dun  usuario  descoñecido  ou  sen  solicitalo  a

ningún portal web de ofertas de traballo.

9.  Soporte  técnico  fraudulento (teléfono)

(https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guia-

fraudes-online-falso-soporte-online.pdf):  os

ciberdelincuentes, aproveitando a situación de corentena

e teletraballo,  están a poñer en práctica algunhas dos

seus  enganos  máis  clásicos.  Recentemente

notificáronse  denuncias  de  usuarios  que  afirmaban

recibir  chamadas  dun  suposto  “soporte  técnico”

para  colaborar  mentres  duren  estas  semanas  de

teletraballo.  Lamentablemente,  tras  seguir  as  súas

indicacións, o ciberdelincuente acaba por conseguir as

nosas  credenciais  ou  que  nos  instalemos  algún

software malicioso sen que nos deamos conta.

10. Leva  mellor  a  corentena  con  estes  “servizos

gratuítos” (falsos  cupóns)

(https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/03/detecta

do-phishing-plataformas-de-entretenimiento-como-

netflix-usando-de):  neste  momento,  onde  a  mellor

solución para vencer ao virus é quedarnos na casa, é

cando aparecen as fraudes sobre supostas promocións

e subscricións gratuítas ou con descontos.

Un  exemplo  de  mensaxe  que  podemos  recibir  é  o

seguinte:  “Goza  de  todos  os  nosos  servizos  de

streaming  de  películas  e  series  de  forma  totalmente

gratuíta”. Os ciberdelincuentes buscarán que enchamos

algúns  formularios  cos  nosos  datos  persoais  ou  que
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paguemos  unha  pequena  cantidade  baixo  calquera

escusa.

O primeiro que debemos facer é revisar a url, e se non

estamos  seguros,  ir  á  fonte  oficial  para  confirmar  ou

desmentir que estean a ofrecer este tipo de promocións.

Ante situacións de crises, moito coidado. Presta atención ás mensaxes que recibimos a

través  de  Internet  e  con  axuda  do  noso  sentido  común  e  os recursos  da  OSI

(https://www.osi.es/es/campanas) seremos capaces de detectar e poñerlle freo a este

tipo de fraudes.

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/campanas

