
PEDIDO DE CANCELAMENTO de Autenticação em Dois Passos  

De modo a que a Autenticação em Dois Passos seja CANCELADA, as informações do titular da conta terão de ser 

verificadas. Deverá enviar o formulário completo por correio eletrónico para twostepcancel@godaddy.com. 

Aguarde três dias úteis até receber uma resposta inicial.  

Número da conta: ________________________________________________  
  (O nome do domínio poderá estar listado se o número de conta for desconhecido)  

Nome próprio e apelido do titular da conta: _______________________________________  

Nome da empresa: _________________________________________________  
     (Organização das informações do proprietário da conta)    

Motivo para o Cancelamento: 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Anexo a este formulário uma cópia a cores digitalizada ou digital do documento de identificação com fotografia 

emitido pelo governo do titular da conta. Se a pessoa que assina o pedido não for o titular da conta, envie um 

documento de identificação para o titular da conta e para o requerente.   
Se uma empresa estiver listada como titular da conta, anexo uma cópia digitalizada ou digital do documento de 

identificação com fotografia emitido pelo governo da pessoa que assina abaixo e anexo um dos seguintes 

documentos de modo a identificar a empresa.   
(O nome da empresa tem de ter uma correspondência exata.)   

• Uma cópia da carta original que lhe foi enviada pelo IRS com a emissão da finalidade da empresa 
• Número de identificação (EIN) ou Número de Identificação Fiscal (NIF). o  Poderá solicitar uma cópia 

desta carta contactando o IRS através do 1-800-829-4933  
• Certificado tributário com o nome e morada da empresa 
• Documentação relativa ao tipo de negócio ou documentação relativa a nome fictício 
• Certificado estatal de isenção fiscal que demonstre o estatuto caritativo 

Endereço de correio eletrónico registado: 

__________________________________________________________  
  (Este formulário apenas será aceite se enviado a partir do endereço de correio 

eletrónico registado para a conta. Caso necessite de atualizar o endereço de correio eletrónico registado, submeta 

um pedido de atualização de correio eletrónico em achangeupdate.com)   

Número de telefone diurno (caso tenhamos alguma questão): 

________________________________  

Requerimento de CANCELAMENTO da Autenticação em Dois Passos por parte dos Serviços de Domínios. Atesto e afirmo 

que sou o titular da conta indicada acima ou, caso não seja o titular da conta, sou o requerente autorizado do titular da conta. 

Entendo que uma vez cancelada a Validação da Autenticação em Dois Passos, quaisquer nomes de domínio dentro da conta 

poderão ser, imediatamente, elegíveis para transferência ou alteração de requerente do registo.  Aceito que nem o Registador, 

nem nenhum dos seus afiliados serão responsáveis perante mim ou qualquer outra parte em relação a qualquer montante por 

quaisquer ações tomadas de acordo com esta solicitação. Pelo presente, renuncio e dispenso todas e quaisquer ações relacionadas 

com este pedido instauradas contra o registador ou qualquer um dos seus afiliados. Além disso, concordo em defender, 

indemnizar e isentar de responsabilidades o registador e os seus afiliados por qualquer perda, responsabilidade, danos ou 

despesas (incluindo honorários de advogados razoáveis) resultantes de qualquer reclamação, ação ou reivindicação de terceiros 

relacionada com este pedido, esta autorização ou quaisquer medidas tomadas pelo Registador relativamente a este pedido.  



Assinatura: __________________________________________ Data: ______________  
     (Assinatura do requerente de registo autorizado ou do titular da conta)  

Nome em maiúsculas: _____________________________________________  


