
ЗАПИТ НА СКАСУВАННЯ двоетапної автентифікації  

Щоб СКАСУВАТИ двоетапну автентифікацію, нам необхідно перевірити власника облікового запису. 

Заповніть форму та надішліть її електронною поштою на адресу twostepcancel@godaddy.com. Відповідь ви 

зможете отримати протягом 3 робочих днів.  

Номер облікового запису: ________________________________________________  
  (Якщо ви не знаєте номер облікового запису, вкажіть доменне ім’я.)  

Ім’я та прізвище власника облікового запису: _______________________________________  

Назва компанії: _________________________________________________  
     (Організація, до якої відноситься власник облікового запису)  

Причина скасування: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

До цієї форми я вкладаю відскановану або цифрову кольорову копію підтвердження фотографії власника 

облікового запису, видану урядовою установою. Якщо особа, яка підписує цей запит, не є власником 

облікового запису, надішліть ідентифікатор власника облікового запису та особи, що надсилає запит.  
На випадок, якщо компанія підпорядковується власнику облікового запису, я вкладаю видану урядовою 

установою відскановану або цифрову копію підтвердження фотографії особи, яка поставила свій підпис 

нижче, а також один із наведених далі документів для ідентифікації компанії.  
(Назва компанії має повністю збігатися.)  

• Копія оригінального листа від Податкової служби про підтвердження статусу роботодавця 
• Ідентифікаційний номер роботодавця (EIN) або ідентифікаційний номер платника податку (TIN). o 

 Копію цього листа можна запитати в Податковій службі за номером телефону 1-800-829-

4933.  
• Свідоцтво про статус податкового резидента із зазначеною назвою компанії та адресою 
• Документація про діяльність компанії під цією назвою або документація про вигадану назву 
• Видане на рівні штату свідоцтво про звільнення від сплати податків, у якому вказано наявність 

статусу благодійної організації 

Зареєстрована електронна адреса: 

__________________________________________________________  
  (Цю форму необхідно надіслати тільки з адреси електронної пошти, яку ви 

вказали під час реєстрації облікового запису. Якщо вам потрібно оновити адресу електронної пошти, 

надішліть запит на веб-сайті changeupdate.com.)  

Номер телефону, що доступний протягом робочого дня (для зв’язку у разі виникнення 

запитань): ________________________________  

Я надсилаю запит до послуг з підтримки доменів про СКАСУВАННЯ моєї двоетапної автентифікації. Я засвідчую та 

підтверджую, що я є зазначеним вище власником облікового запису або, якщо не власником облікового запису, то 

вповноваженим представником власника облікового запису для здійснення запитів. Я розумію, що після скасування 

двоетапної автентифікації реєстрант матиме змогу перенести або змінити будь-які мої доменні імена.  Я погоджуюся, 

що ані реєстратор, ані жоден із його компаньйонів не несе відповідальності переді мною або будь-якою іншою 

стороною в жодному обсязі та за жодні дії, пов’язані з цим запитом. Цим я відмовляюся від будь-яких претензій 

стосовно цього запиту, висунутих реєстратору або його компаньйонам, і звільняю його від відповідальності. Крім того, 

я погоджуюся захищати, звільняти й убезпечувати реєстратора і його компаньйонів від будь-яких утрат, 

відповідальності або збитків, включно з обґрунтованими витратами на адвоката, що виникають унаслідок позовів, дій 



чи вимог третьої сторони, пов’язаних із цим запитом, уповноваженням або будь-якими іншими заходами, ужитими 
реєстратором у зв’язку з ним.  

Підписано: __________________________________________ Дата: ______________  
     (Підпис власника облікового запису або його представника)  

ПІБ друкованими літерами: _____________________________________________  


