
PERMOHONAN PEMBATALAN Autentikasi Dua Langkah  

Agar Autentikasi Dua Langkah dapat DIBATALKAN, informasi pemilik akun harus diverifikasi. Formulir yang 

sudah selesai diisi harus dikirim melalui email ke twostepcancel@godaddy.com. Respons awal akan diberikan 

setelah 3 hari kerja.   

Nomor Akun: ________________________________________________  
  (Nama domain dapat dicantumkan jika nomor akun tidak diketahui)  

Nama Depan dan Belakang Pemilik Akun: _______________________________________  

Nama Perusahaan: _________________________________________________  
     (Organisasi Informasi Pemilik Akun)    

Alasan Pembatalan: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Saya melampirkan salinan pindaian atau salinan warna digital identifikasi foto pemilik akun saat ini yang 

dikeluarkan pemerintah. Jika orang yang menandatangani permohonan ini bukanlah pemilik akun, kirimkan tanda 

pengenal pemilik akun dan pemohon.   
Jika sebuah perusahaan terdaftar sebagai Pemilik Akun, saya melampirkan salinan pindaian atau digital identifikasi 

foto yang dikeluarkan pemerintah dari orang yang menandatangani formulir ini, serta lampiran salah satu dokumen 

berikut untuk identifikasi perusahaan.   
(Nama perusahaan tidak boleh salah.)   

• Salinan dokumen asli mengenai bisnis yang dikeluarkan oleh IRS kepada Anda 
• Nomor Identifikasi Pekerjaan (EIN) atau nomor Identitas Pembayar Pajak (TIN). o  Anda dapat 

meminta salinan dokumen ini dengan menghubungi IRS pada 1-800-829-4933  
• Sertifikat pajak dengan nama dan alamat perusahaan 
• Dokumentasi Doing Business As atau dokumentasi Fictitious Name 
• Sertifikat pembebasan pajak yang diterbitkan pemerintah yang membuktikan status amal 

Alamat Email yang Tersimpan: 

__________________________________________________________  
  (Formulir ini hanya akan diterima dari alamat email yang tersimpan untuk akun 

tersebut. Jika perlu memperbarui alamat email yang tersimpan, harap mengirimkan permohonan Pembaruan Email 

di changeupdate.com)   

Nomor Telepon Jam Kerja (jika kami perlu menghubungi Anda): 

________________________________  

Saya memohon agar Layanan Domain MEMBATALKAN Autentikasi Dua Langkah saya. Saya menyatakan dan menegaskan 

bahwa saya adalah pemilik akun yang tercantum di atas, atau, jika bukan pemilik akun, saya adalah pemohon yang berwenang 

dari pemegang akun di atas. Saya mengetahui bahwa setelah Validasi Autentikasi Dua Langkah dibatalkan, semua nama domain 

dalam akun tersebut dapat segera ditransfer atau diubah pendaftarnya.  Saya setuju bahwa baik Pencatat maupun afiliasinya tidak 

akan bertanggung jawab kepada saya atau pihak lain dalam jumlah berapa pun untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan 

permohonan ini. Dengan ini saya melepaskan dan membebaskan setiap dan semua klaim yang berkaitan dengan permohonan ini 

yang ditujukan kepada Pencatat atau afiliasinya. Selain itu, saya setuju untuk melindungi, memberikan ganti, dan membebaskan 

Pencatat dan afiliasinya atas setiap kerugian, kewajiban, kerusakan, atau biaya, termasuk biaya pengacara yang wajar, yang 

disebabkan oleh klaim, tindakan, atau tuntutan pihak ketiga yang berkaitan dengan permohonan ini, otorisasi ini, atau setiap 

tindakan yang dilakukan oleh Pendaftar yang berhubungan dengannya.  



Tanda Tangan: __________________________________________ Tanggal: ______________  
     (Tanda Tangan Pemilik Akun atau Pemohon yang Berwenang)  

Nama Terang: _____________________________________________  


