İki Adımlı Kimlik Denetimini İPTAL TALEBİ
İki Adımlı Kimlik Denetiminizin İPTAL EDİLMESİ için, hesap sahibinin bilgilerinin doğrulanması
gerekmektedir. Doldurulan formlar twostepcancel@godaddy.com e-posta adresine gönderilmelidir. İlk yanıt
gelmeden önce lütfen 3 iş günü bekleyin.

Hesap numarası: ________________________________________________
(Hesap numarası bilinmiyorsa alan adı girilebilir)

Hesap Sahibi Adı ve Soyadı: _______________________________________
Şirket Adı: _________________________________________________
(Hesap Sahibi Bilgileri Kuruluş)

İptal Nedeni: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Geçerli hesap sahibinin devlet tarafından çıkarılan fotoğraflı kimliğinin taranmış veya dijital renkli kopyasını bu
forma ekledim. Talebi imzalayan kişi hesap sahibiyse, lütfen hem hesap sahibi hem de talep sahibi için bir kimlik
belgesi gönderin.
Hesap Sahibi altında bir şirket kayıtlıysa, aşağıda imzalayan kişinin resmi olarak çıkarılmış fotoğraflı kimliğinin
taranmış veya dijital kopyasını ekledim ve şirket tanımlaması için aşağıdaki belgelerden birini ekledim.
(Şirket adı tam olarak aynı olmalıdır.)
• İşletme durumunuzu yayınlayan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından size gönderilen orijinal yazının bir
nüshası
• Federal Şirket Vergi numarası (EIN) veya Vergi Kimlik numarası (TIN). o
Bu yazının bir kopyasını
1-800-829-4933 numaralı telefondan IRS ile iletişime geçerek isteyebilirsiniz
• Şirket adı ve adresini içeren vergi belgesi
• Faaliyet Gösterme İsmi belgeleri veya İtibari İsim belgeleri
• Dernek durumunu gösteren ve resmi kurumlardan alınmış vergi muafiyet belgesi

Kayıtlı E-posta Adresi: __________________________________________________________
(Bu form yalnızca hesap için kayıtlı e-posta adresinden gönderildiğinde kabul edilir.
Kayıtlı e-posta adresini değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen changeupdate.com adresinden E-posta Güncelleme
talebinde bulunun)

Mesai Saati Telefon Numarası (sorularımızın olması durumunda):
________________________________
Alan Adı Hizmetlerinin İki Adımlı Kimlik Denetimi hizmetimi İPTAL ETMESİNİ talep ediyorum. Yukarıda listelenen hesap
sahibi olduğumu veya hesap sahibi değilsem hesap sahibi yerine talepte bulunan yetkili kişi olduğumu onaylıyor ve
doğruluyorum. İki Adımlı Kimlik Doğrulaması Onaylanması iptal edildiğinde, hesap içindeki herhangi bir alan adının transfer
veya alan adı sahibi değişikliği için hemen uygun olamayabileceğini anlıyorum. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun veya hiçbir
ortağının bu istekle ilgili yapılan herhangi bir işlem için herhangi bir tutarda bana veya diğer herhangi bir tarafa karşı sorumlu
olmayacağını kabul ediyorum. Bu sözleşme ile Alan Adı Kayıt Kuruluşuna veya hiçbir ortağına karşı ileri sürülen tüm hak
taleplerinden feragat ediyorum. Buna ek olarak, Alan Adı Kayıt Kuruluşunun ve iş ortaklarının bu talep veya Alan Adı Kayıt
Kuruluşu tarafından bu talep, bu yetkilendirme ile ilgili yapılan diğer işlemlerle ilgili üçüncü taraf hak talebi, işlem veya talepten
kaynaklanan her türlü zarar, yükümlülük, hasar veya makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere masraflara karşı savunmayı,
tazmin etmeyi ve zarar görmesini önlemeyi kabul ediyorum.

İmza: __________________________________________ Tarih: ______________

(Hesap Sahibi veya Talepte Bulunan Yetkili Kişinin İmzası)

Adı ve Soyadı (Büyük Harflerle): _____________________________________________

