Универзал има политика дека Универзал и нејзините филијали, нивните службеници,
директори, врарботени и агенти нема свесно да доставуваат тутун до било кое правно или
физичко лице што се занимава со производство, дистрибуција или продажба на
фалсификувани тутунски производи. Било кој што ќе ја прекрши оваа политика, или
свесно ќе одобри, дозволи или поддржи било чие прекршување на оваа политика, ќе биде
предмет на строги дисциплински мерки.
Во последно време нелегалното производство, дистрибуција и продажба на фалсификувани
тутунски продукти, а особени цигари, како тема е поприсутна како во јавноста, така и во рамки
на индустријата. „Фалсификувани тутунски производи“ се тутунски производи што се
продаваат со заштитен знак или дизајн на друга личност или компанија, се со цел да ги излаже
потрошувачите за квалитетот или потеклото на производот.
Свесното помагање или учествување во производството или доставувањето на фалсификувани
продукти е нелегално според разни граѓански и кривични закони. Иако Универзал, како
продавач на тутун, не се занимава со малопродажба на тутунски производи, сепак ни штети
фалсификувањето на овие продукти поради тоа што нашата дејност се фокусира на давање
услуги на компании чии етаблирани брендови на тутунски производи се мета на
фалсификувачката дејност.
Како дел од нашата политика против фалсификувањето, Универзал постави процес чија цел е
да потврди дека нашите клиенти не се занимаваат со фалсификувачка дејност и дека нашите
агенти не ја поддржуваат свесно фалсификувачката дејност. Универзал исто така ќе извршува
периодични инспекции за работењето согласно со оваа политика, што ќе вклучува ревизија на
процесот на верификација на клиент/агент, и ќе мониторира конкретни случувања во областа
на фалсификувањето кои ќе ни бидат предочени од страна на медиуми, владини договори и
преку нашите вработени и нашите клиенти. Сега и во иднина, сите наши клиенти и агенти ќе
бидат информирани за условите на нашата политика и ќе бидат поттикнати да ни предочат
нови случувања во областа на фалсификувањето.
Универзал е посветена на тоа да има ефективна политика против фалсификување. Сите членови
на семејството Универзал мора да разгледаат како оваа политика ќе влијае на конкретни
трансакции, активности или начин на однесување во кој се впуштаат. Прашањата или
забелешките што се однесуваат на оваа политика треба да бидат поднесени до Правната служба
на Универзал. Правната служба исто така треба да биде известена за било какво прекршување
на оваа политика.

