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PT ANZ Panin Bank Mengumumkan Perubahan Nama Menjadi 
PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) 

ANZ pada hari ini mengumumkan perubahan nama resmi perusahaan dari PT ANZ Panin 

Bank menjadi PT Bank ANZ Indonesia yang merefleksikan pertumbuhan bisnis, komitmen 
dan strategi ekspansi pasar ANZ di Indonesia.  

ANZ CEO Indonesia, Joseph Abraham mengatakan: ”Nama baru ini - PT Bank ANZ 

Indonesia – merefleksikan meningkatnya kepemilikan saham Australia and New Zealand 

Banking Group Limited (ANZ Group) di PT Bank ANZ Indonesia. Perubahan nama ini juga 

merupakan simbol dari komitmen ANZ untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

sekaligus menegaskan posisi kami sebagai investor terbesar di sektor layanan keuangan 

asal Australia di Indonesia”. 

Untuk memastikan proses transisi berjalan dengan baik, nasabah masih dapat 

menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit ANZ yang dimilikinya hingga masa 

berlaku berakhir. Untuk kenyamanan nasabah, ANZ akan tetap memproses cek, 

transaksi antar-bank, dan transaksi elektronik lainnya, baik berupa penarikan maupun 

pembayaran yang ditujukan kepada PT ANZ Panin Bank hingga pemberitahuan lebih 
lanjut dari pihak Bank. 

ANZ juga telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan berhasil membukukan 

revenue sebesar AUD 84 juta pada kuartal pertama (Oktober-Desember 2011) atau 

mengalami kenaikan sebesar 15% jika dibandingkan dengan performa pada semester 
pertama di tahun 2010.   

ANZ Group hadir di Indonesia pada tahun 1973 dengan nama ANZ Grindlays. Melalui 

jaringan yang luas diperkuat dengan 28 cabang yang tersebar di 11 kota di seluruh 

Indonesia, ANZ akan terus memberikan pelayanan banking kepada nasabahnya meliputi 

consumer finance termasuk kartu kredit dan personal loan dan retail dan wealth 

management, private banking, commercial banking dan institutional banking, dimana 

ANZ saat ini memfokuskan diri pada industri sumber daya alam, infrastruktur dan 

ekspor.  PT Bank ANZ Indonesia memiliki peringkat kredit AAA (idn) dari Fitch ratings 

pada Desember 2011 dan dikenal sebagai bank campuran nomor satu di Indonesia 

menurut versi majalah Infobank di 2011.  

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kantor cabang ANZ 

terdekat atau melalui call centre 24 jam ANZ di nomor 500ANZ atau 500269, atau email 
ke: customercare.id@anz.com 
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