Universal memiliki kebijakan bahwa Universal dan afiliasinya, serta pejabat, direktur, karyawan, dan
agen mereka masing-masing tidak akan dengan sengaja memasok tembakau kepada badan atau
individu mana pun yang terlibat dalam pembuatan, distribusi atau penjualan produk-produk tembakau
palsu. Siapa pun yang melanggar kebijakan ini, atau dengan sengaja mengizinkan, memungkinkan
atau menutup mata terhadap pelanggaran seseorang atas kebijakan ini, akan dikenai tindakan
pendisiplinan yang sangat keras.
Sudah ada peningkatan perhatian publik dan industri terhadap pembuatan, distribusi, dan penjualan
produk-produk tembakau konsumen palsu, terutama rokok. “Produk tembakau palsu“ adalah produkproduk tembakau yang dijual dengan menggunakan merek dagang atau desain orang lain atau
perusahaan lain untuk menipu konsumen dalam hal yang berkaitan dengan kualitas atau asal-usul
produk.
Banyak undang-undang perdata dan pidana yang menjadikan tindakan membantu atau berpartisipasi
dalam pembuatan atau pemasokan produk-produk tiruan secara disengaja ini sesuatu yang ilegal.
Meskipun sebagai dealer tembakau, Universal tidak menjual produk tembakau kepada konsumen,
kami dirugikan oleh tindakan pemalsuan produk-produk tersebut karena bisnis kami berfokus pada
pemberian layanan terhadap perusahaan-perusahaan yang merek produk tembakau terkenalnya
menjadi target utama perdagangan barang palsu.
Dalam mendukung kebijakan anti pemalsuan kami, Universal telah menetapkan suatu proses yang
dirancang untuk memverifikasi bahwa para pelanggan kami tidak terlibat dalam perdagangan barang
palsu dan bahwa para agen kami tidak secara sengaja mendukung perdagangan barang palsu.
Universal juga akan melakukan peninjauan kepatuhan secara berkala, yang termasuk pengauditan
proses verifikasi agen/pelanggan, dan akan memantau semua perkembangan spesifik dalam hal
pemalsuan yang kami ketahui melalui media, kontak pemerintah, serta para karyawan dan pelanggan
kami. Semua pelanggan dan agen kami saat ini dan nantinya akan mendapatkan informasi mengenai
ketentuan kebijakan kami dan akan dianjurkan untuk memberi tahu kami mengenai perkembangan
baru dalam hal pemalsuan.
Universal berdedikasi untuk memiliki kebijakan anti pemalsuan yang efektif. Setiap orang dalam
keluarga besar Universal harus memikirkan bagaimana kebijakan ini bisa diterapkan dalam semua
transaksi, aktivitas atau perilaku yang melibatkan mereka. Semua pertanyaan atau kekhawatiran yang
berkaitan dengan kebijakan ini harus ditujukan kepada Bagian Legal Universal dan Bagian Legal
harus diberi tahu jika ada pelanggaran terhadap kebijakan ini.

