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Alerta per una estafa a clients
d'Endesa per mail i WhatsApp
Fent-se passar per la companyia, els estafadors aconsegueixen dades bancàries
o introdueixen virus als dispositius

Imatge d'arxiu d'una agent dels Mossos d'Esquadra. | Mossos.

Els Mossos d'Esquadra i Endesa alerten d'una estafa on es suplanta el nom de la companyia
elèctrica a través de correus electrònics. La Divisió d'Investigació Criminal del cos policial ja
investiga el cas, que presenta similituds amb estafes anteriors.
Tal com informa la policia catalana en un comunicat, en aquests correus els estafadors intenten
obtenir dades personals del destinatari, com el número de compte bancari o de targetes de
crèdit. Aquest mètode es coneix com a phishing.
?#PHISHING (https://twitter.com/hashtag/PHISHING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
Investiguem correus maliciosos i missatges de #WhatsApp
(https://twitter.com/hashtag/WhatsApp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) suplantant @Endesa
(https://twitter.com/Endesa?ref_src=twsrc%5Etfw) per aconseguir dades bancàries.
La companyia no demana mai dades així. Davant dubte contacta amb @EndesaClientes
(https://twitter.com/EndesaClientes?ref_src=twsrc%5Etfw) ?https://t.co/ArQxN2zzul
(https://t.co/ArQxN2zzul) pic.twitter.com/zGD8g4FxKW (https://t.co/zGD8g4FxKW)
? Mossos (@mossos) April 16, 2020
(https://twitter.com/mossos/status/1250737701600538634?ref_src=twsrc%5Etfw)
També s'han detectat missatges de Whatsapp acompanyats del logo de la companyia i amb la
mateixa finalitat. En aquests, s'informa el client d'un suposat error en un cobrament, de la
necessitat de pagar una factura endarrerida o se l'avisa d'una eventual "incidència tècnica". A
continuació es demana al destinatari que cliqui l'enllaç adjunt i se li demanen dades personals i de
la targeta de crèdit.
[nointext]
També s'han donat casos de correus electrònics en què s'adverteix als clients de presumptes
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36327/alerta-estafa-clients-endesa-mail-whatsapp
Pagina 1 de 2

problemes de pagament de factures a través d'un arxiu que, un cop descarregat, introdueix un
virus maliciós al dispositiu.
[noticiadiari]2/200504[/noticiadiari]
D'altra banda, Endesa aconsella els ciutadans extremar les precaucions durant l'estat d'alarma
pel coronavirus per evitar patir una estafa. En aquesta direcció, la companyia ofereix informació al
seu web i avisa que no demana dades "sensibles" als clients mitjançant correu electrònic i
Whatsapp.
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