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WNIOSEK ABONENTA O PRZENIESIENIE DOMENY NA INNE KONTO 

	
Wnioskodawca: 
(Pełna nazwa obecnego Abonenta domeny) 

………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko (1): 
(Reprezentant) 

 

………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby / zamieszkania 
…………………………………………………………………………………..  

NIP 
(Tylko w przypadku firm) 

………………………………………………………………………………….. 

REGON 
(Tylko w przypadku firm) 

………………………………………………………………………………….. 

PESEL 

(Tylko w przypadku osoby fizycznej) 
………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail  ………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem abonentem domen: 
 
 
i proszę o przeniesienie rejestracji powyższych domen na konto hostingowe (Nowe Konto) o loginie: 

 

Jednocześnie jestem świadom(a), iż:  
1. przeniesienie domen na Nowe Konto może spowodować niedostępność wszystkich usług świadczonych w tych domenach na dotychczasowym koncie 

hostingowym (np. skrzynek e-mail, kont WWW itp.);  
2. delegacja domeny w trakcie przenosin nie ulegnie zmianie;  
3. konfiguracja domeny w zakresie wpisów DNS zostanie nadpisana wartościami domyślnymi właściwymi dla Nowego Konta;  
4. administratorowi dotychczasowego konta zostanie przekazana informacja o złożonym wniosku oraz o jego skutkach (np. wyłączenie usług  

w powyższych domenach);  
5. przeniesienie danych związanych z podanymi domenami wymaga potwierdzenia przez administratora konta hostingowego, z którego dane powinny 

być przeniesione, a brak zgody spowoduje przeniesienie wyłącznie obsługi rejestracji (tj. obsługi płatności i zarządzania strefą DNS) domeny bez związanych 
z nią danych 

	
	

Pieczątka	firmowa	(2)		 																																																																																																	 	 	 	 				Czytelny	podpis	

Prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika do zgłoszenia w Helpdesk24 w dPanelu lub na adres e-mail bok@dhosting.pl, załączając także kopie 
dokumentów stwierdzających tożsamość reprezentanta abonenta (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy), a w przypadku firm dodatkowo kopie aktualnego 
odpisu KRS lub CEIDG. Zgłoszenia nieczytelne lub niekompletne, np. bez załączonych dokumentów, nie będą rozpatrywane. 

(1) Reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadczeń woli w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu Abonenta.  
Wraz z niniejszym wnioskiem prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających sposób reprezentowania Abonenta (w zależności od rodzaju podmiotu może to 
być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, wpis do odpowiedniego rejestru, np. KRS). 

(2) Wymagane w przypadku osób prawnych 
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