BEGÄRAN OM ANNULLERING AV tvåstegsverifiering
För att din tvåstegsverifiering ska kunna ANNULLERAS måste kontoinnehavarens uppgifter verifieras. Det
ifyllda formuläret måste skickas via e-post till twostepcancel@godaddy.com. Det kan ta tre arbetsdagar innan du får
ett första svar.

Kontonummer: ________________________________________________
(Domännamn kan anges om kontonummer är okänt)

Kontoinnehavarens förnamn och efternamn: _______________________________________
Företagsnamn: _________________________________________________
(Kontoinnehavarens organisation)

Orsak till annullering: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Jag bifogar en inskannad eller digital färgkopia av den aktuella kontoinnehavarens statligt utfärdade
fotolegitimation. Om personen som signerar begäran inte är kontoinnehavaren ska legitimation för både
kontoinnehavaren och sökanden skickas in.
Om ett företag anges under Kontoinnehavare, bifogar jag en inskannad eller digital kopia av en statligt utfärdad
fotolegitimation för personen som signerar nedan och jag bifogar även ett av följande dokument för identifiering av
företaget.
(Företagsnamnet måste stämma exakt.)
• En kopia av det ursprungliga brev som skickades till dig av IRS, organisationen som utfärdar
• arbetsgivarnumret (EIN – Employer Identification Number) eller skatteregistreringsnumret (TIN –
Taxpayer Identification Number). o
Du kan begära en kopia av det här brevet genom att kontakta
IRS på 1-800-829-4933
• Skatteintyg med företagsnamn och adress
• Dokumentation gällande bifirma eller dokumentation gällande fiktivt namn
• Myndighetsutfärdat bevis om undantag från skatteplikt för välgörande ändamål

Registrerad e-postadress:
__________________________________________________________
(Formuläret accepteras endast om det skickas från den e-postadress som är registrerad
för kontot. Om du behöver uppdatera den registrerade e-postadressen ska du skicka in en Ansökan om uppdatering
av e-post på changeupdate.com.)

Telefonnummer dagtid (om du har frågor): ________________________________
Jag begär att Domain Services ANNULLERAR min tvåstegsverifiering. Jag intygar och bekräftar att jag är kontoinnehavaren
som nämns ovan, eller annars, om jag inte är den kontoinnehavaren, att jag handlar på begäran av kontoinnehavaren. Jag förstår
att när validering med tvåstegsverifiering har annullerats kan eventuella domännamn som ingår i kontot omedelbart bli
tillgängliga för överföring eller ändring av registrerare. Jag godkänner att varken registratorn eller någon av dess
samarbetspartners ska hållas ansvariga gentemot mig eller någon annan part för åtgärder som vidtas enligt denna begäran.
Härmed avsäger jag mig alla anspråk som har samband med denna begäran gentemot registratorn eller någon av dess
samarbetspartners. Jag samtycker vidare till att inkomma med svaromål för registrator och dess samarbetspartners samt hålla
registrator och dess samarbetspartners skadeslösa för förluster, ansvar eller utgifter, inklusive rimligt advokatarvode, som
uppkommer från tredje parts anspråk, talan eller krav som gäller den här begäran eller någon åtgärd som vidtas av registrator i
samband med denna begäran.

Namnteckning: __________________________________________ Datum: ______________
(Kontoinnehavarens eller den auktoriserade sökandens signatur)

Namnförtydligande: _____________________________________________

