
PERUUTUSPYYNTÖ: kaksivaiheinen todennus  

Jos haluat PERUUTTAA kaksivaiheisen todennuksen, sinun täytyy vahvista tilinhaltijan tiedot. Sinun täytyy 

lähettää täytetty lomake osoitteeseen twostepcancel@godaddy.com. Alustavan vastauksen saaminen voi kestää 3 

arkipäivää.  

Käyttäjätilinumero: ________________________________________________  
  (Jos et tiedä tilinumeroa, voit antaa verkkotunnuksen nimen.)  

Tilinhaltijan etu- ja sukunimi: _______________________________________  

Yrityksen nimi: _________________________________________________  
     (Käyttäjätilin omistajan organisaatiotiedot)    

Peruutuksen syy: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Olen liittänyt lomakkeen oheen skannatun kuvan tai digitaalisen värikuvan nykyisen tilinhaltijan virallisesta 

kuvallisesta henkilötodistuksesta. Jos pyynnön allekirjoittaja ei ole tilinhaltija, lähetä sekä tilinhaltijan että pyynnön 

allekirjoittajan kuvallisen henkilötodistuksen kuva.  
Jos tilinhaltija on yritys, liitän mukaan skannatun kuvan tai digitaalisen kuvan tämän pyynnön allekirjoittajan 

virallisesta kuvallisesta henkilötodistuksesta ja jonkin alla mainitun asiakirjan, jolla yritys tunnistetaan.  
(Yrityksen nimen täytyy olla täysin identtinen.)  

• Voit liittää mukaan alkuperäisen kirjeen, jossa Yhdysvaltain verovirasto IRS toimitti sinulle soveltuvan 
• verotunnisteen työsuhteesi johdosta. o  Voit pyytää kopion tästä kirjeestä ottamalla yhteyttä 

verotoimistoon (soita numeroon 1-800-829-4933 Yhdysvalloissa).  
• Voit liittää mukaan verotodistuksen, josta käyvät ilmi yrityksen nimi ja osoite. 
• Voit liittää mukaan asiakirjat, jotka osoittavat yrityksesi kauppanimen tai vastaavan. 
• Voit liittää mukaan Yhdysvaltain jonkin osavaltion myöntämän todistuksen epäkaupallisen organisaation 

verovapaudesta. 

Tiedoissamme oleva sähköpostiosoite: 

__________________________________________________________  
  (Tämä lomake hyväksytään vain tilille määritetystä sähköpostiosoitteesta. Jos sinun 

täytyy vaihtaa tilille määritettyä sähköpostiosoitetta, lähetä osoitteenmuutospyyntö osoitteessa changeupdate.com.)  

Puhelinnumero päivisin (mahdollisia kysymyksiä varten): 

________________________________  

Pyydän verkkotunnuspalveluita PERUUTTAMAAN kaksivaiheisen todennuksen. Vahvistan ja vakuutan, että olen edellä 

mainitun käyttäjätilin haltija, tai jos en ole tilinhaltija, olen tilinhaltijan valtuutettu pyytäjä. Ymmärrän, että kun kaksivaiheinen 

todennus poistetaan käytöstä tilin kaikissa verkkotunnuksissa, ne saattavat olla heti siirtokelpoisia tai niiden rekisteröijä on 

mahdollista vaihtaa heti tämän jälkeen.  Hyväksyn, ettei rekisterinpitäjä eikä mikään siihen liittyvistä tahoista ole 

korvausvelvollinen minulle tai millekään muulle osapuolelle millään summalla mistään toimesta, joka on tehty tämän pyynnön 

johdosta. Hylkään täten kaikki mahdolliset korvausvaatimukset, jotka liittyvät tähän pyyntöön ja jotka esitetään 

rekisterinpitäjälle tai jollekin siihen liittyvistä tahoista. Lisäksi suostun puolustamaan ja suojaamaan rekisterinpitäjää ja siihen 

liittyviä tahoja miltä tahansa tappiolta, korvausvelvollisuudelta, vahingoilta tai kustannuksilta, mukaan lukien kohtuulliset 

asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat ulkopuolisen tahon korvausvaatimuksesta, toimesta tai vaatimuksesta, joka liittyy tähän 

pyyntöön, tähän valtuutukseen tai rekisterinpitäjän tämän pyynnön johdosta tekemiin toimiin.  



Allekirjoitus: __________________________________________ Päivämäärä: 

______________  
     (Tähän tulee tilinhaltijan tai valtuutetun pyytäjän allekirjoitus.)  

Nimenselvennyt: _____________________________________________  


