Buletin informativ: Sectorul Serviciilor Financiare
Instituțiile financiare și societățile de asigurări vor
putea înregistra începând cu acest an nume de
domenii („gTLDs”) având extensia <.bank> și
<.insurance>
Admisibilitatea cererii de înregistrare a noilor
domenii

General
Instituțiile financiare și societățile de asigurări
vor putea înregistra începând cu 2015 nume de
domenii generice de nivel superior („gTLDs”) cu
extensia <.bank> și <.insurance>, astfel:



gTLD-ul <.bank> va putea fi înregistrat
începând cu luna iunie 2015;
gTLD-ul <.insurance> – va putea fi
înregistrat mai târziu în cursul acestui
an.

Cine are acces la înregistrarea acestor nume de
domenii?
Doar membrii verificați ai comunităților bancare și de
asigurări vor fi eligibili pentru înregistrarea domeniilor.

Cui ar trebui instituțiile financiare / societățile
de asigurări să se adreseze?
Operatorul oficial al noilor gTLD-uri este fTLD Registry
Services, LLC („fTLD”), o asociaţie de bănci, societăți
de asigurare și instituții financiare asociate pentru a
aplica și opera gTLD-urile <.bank> și <.insurance> în
numele comunității bancare și de asigurări la nivel
mondial.
fTLD fost autorizat în 25 Septembrie 2014 să opereze
gTLD-ul <.bank>, iar cererea sa cu privire la operarea
gTLD-ului <.insurance> este în faza de negociere cu
Corporatia Internet pentru Nume și Numere Alocate (în
engleză „Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers” sau „ICANN”).
Domeniile vor putea fi achiziționate de la registratorii
agreați de fTLD, o listă cu acești registratori urmând să
fie publicată pe site-ul oficial al fTLD.




principiul „primul venit, primul servit”
facilitați pentru:
o

deținătorii de mărci înregistrate la
Registrul de Mărci al ICANN

În perioada de 30 de zile care va preceda perioada
generală de disponibilitate a gTLD-ului, denumită
perioada “Sunrise”, doar deținătorii de mărci
înregistrate la Registrul de Mărci al ICANN și care
îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de fTLD
vor putea achiziționa un domeniu <.bank> pentru
marca lor.
Deținerea unei adrese <.com>, nu atrage în mod
automat dreptul deținătorului de a înregistra același
nume cu extensia <.bank> sau <.insurance>. Cu toate
acestea, deținătorii unei mărci asupra numelui din
adresa <.com> își pot înregistra marca la Registrul
de Mărci al ICANN și pot aplica pentru versiunea
<.bank> sau <.insurance> a acelui domeniu în timpul
perioadei „Sunrise”, înaintea perioadei generale de
disponibilitate.
o

membrii fondatori ai fTLD

În perioada “Founders”, care, de asemenea, va
preceda perioada generală de disponibilitate a gTLDului, doar membrii fondatori ai fTLD vor putea
înregistra domenii (lista membrilor fondatori fiind
disponibilă la următorul link:
https://www.ftld.com/WP/about/endorsers/).

Pentru mai multe detalii cu privire la noile gTLD-uri, puteți vizita pagina de internet oficială a fTLD, la următorul link:
https://www.ftld.com/mission/.
In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne contactati:
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