
YÊU CẦU HỦY xác hực hai bước  

Để HỦY xác thực hai bước, bạn phải xác minh thông tin chủ tài khoản. Hãy điền đầy đủ vào biểu mẫu rồi gửi qua 

email đến twostepcancel@godaddy.com. Vui lòng chờ phản hồi đầu tiên trong vòng 3 ngày làm việc.   

Số tài khoản: ________________________________________________  
  (Có thể nêu tên miền nếu số tài khoản không xác định)  

Họ và tên của chủ tài khoản: _______________________________________  

Tên công ty: _________________________________________________  
     (Tổ chức theo thông tin của chủ tài khoản)    

Lý do hủy: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Tôi đã đính kèm với biểu mẫu này bản quét hoặc bản sao màu kỹ thuật số chứng minh thư có ảnh do chính quyền 

cấp của chủ tài khoản hiện tại. Nếu người ký yêu cầu này không phải là chủ tài khoản, vui lòng gửi chứng minh thư 

của cả chủ tài khoản và người yêu cầu.   
Nếu nêu tên một công ty trong mục Chủ tài khoản, tôi đã đính kèm bản quét hoặc bản sao màu kỹ thuật số chứng 

minh thư có ảnh do chính quyền cấp của người ký bên dưới và đính kèm một trong những giấy tờ sau để nhận dạng 

công ty.   
(Tên công ty phải giống hoàn toàn.)   

• Bản sao thư gốc đã được IRS cấp Số nhận dạng 
• nhân viên (EIN) hoặc Số nhận dạng người nộp thuế (TIN) của doanh nghiệp bạn gửi cho bạn. o  Bạn có 

thể yêu cầu bản sao thư này bằng cách liên hệ với IRS theo số 1-800-829-4933  
• Chứng nhận thuế có tên và địa chỉ công ty 
• Giấy tờ đăng ký Tên giao dịch hoặc giấy tờ đăng ký Tên không chính thức 
• Chứng nhận miễn thuế do tiểu bang cấp để chứng minh là tổ chức từ thiện 

Địa chỉ email trên hồ sơ: 

__________________________________________________________  
  (Biểu mẫu này chỉ được chấp nhận khi gửi từ địa chỉ email được nêu trong hồ sơ của tài 

khoản. Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email trên hồ sơ, vui lòng gửi yêu cầu Cập nhật email đến changeupdate.com)   

Số điện thoại ban ngày (trong trường hợp chúng tôi có câu hỏi): 

________________________________  

Tôi đang yêu cầu Dịch vụ tên miền HỦY xác thực hai bước. Tôi chứng thực và khẳng định rằng tôi là chủ tài khoản được nêu ở 

trên, hay nếu không phải chủ tài khoản, tôi là người yêu cầu được ủy quyền của chủ tài khoản. Tôi hiểu rằng sau khi hủy Xác 

thực hai bước, mọi tên miền bên trong tài khoản có thể ngay lập tức đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc thay đổi người đăng ký.  

Tôi đồng ý rằng cả Nhà đăng ký và mọi đơn vị liên kết của Nhà đăng ký đều không có trách nhiệm với tôi hay bất kỳ bên nào 

khác bằng bất kỳ khoản tiền nào đối với các hành động được thực hiện theo yêu cầu này. Theo đây, tôi khước từ cũng như miễn 

bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan tới yêu cầu này đối với Nhà đăng ký hay bất kỳ đơn vị liên kết nào của họ. Ngoài ra,  tôi 

đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho Nhà đăng ký và các đơn vị liên kết do bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, 

thiệt hại hay chi phí nào, bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư, do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ  ba 

liên quan đến yêu cầu này, ủy quyền này hoặc bất kỳ hành động nào do Nhà đăng ký thực hiện có liên quan đến yêu cầu này.  

Chữ ký: __________________________________________ Ngày: ______________  
     (Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người yêu cầu được ủy quyền)  



Tên viết bằng chữ in hoa: _____________________________________________  


