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ANZ membuka cabang baru di Manado dengan fasilitas eksklusif Signature 

Priority Banking lounge 

 
PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) hari ini membuka cabang barunya di jantung kota dan area pusat keramaian 

Manado, cabang ini dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus untuk nasabah ANZ Signature Priority 

Banking. 

 

Perpindahan ke cabang baru ini diresmikan oleh Alex Thursby, CEO Asia Pacific, Europe and America; Bapak 

Harley Mangindaan, Wakil Walikota Manado; dan Bapak Ferry Perrera, Wakil Pemimpin Bank Indonesia 

Manado. 

Di acara peresmian ini Alex Thursby mengatakan: “Perpindahan kantor cabang ANZ Manado ke jantung kota 

ini akan memberikan kenyamanan lebih kepada para nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan.  

Dengan cabang baru ini, kami memperkenalkan ANZ Signature Priority Banking, sebuah konsep perbankan 

yang mengutamakan hubungan dengan para nasabah agar bank dapat memberikan solusi finansial terpadu 

dan tepat untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka maupun keluarga mereka.” 

Alex Thursby juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar kunci dalam pertumbuhan 

ANZ di Asia Pasifik untuk mencapai ambisinya sebagai Super Regional Bank. 

 

“ANZ sangat optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didukung oleh komitmen 

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi yang berkelangsungan.  Kami terus 

meningkatkan jaringan cabang kami di Indonesia untuk memberikan rangkaian produk dan layanan yang 

lebih lengkap dan mudah untuk para nasabah kami,” kata Alex Thursby. 

 

Fitur-fitur ANZ Signature Priority Banking: 

- Relationship manager yang didedikasikan untuk para nasabah yand didukung oleh tim investment 

specialists. 

- Layanan penjemputan pribadi di bandara-bandara tertentu di luar negeri. 

- Akses ke fasilitas ruang khusus Signature Priority banking di wilayah Asia. 

- Fasilitas kartu kredit dengan reward khusus. 

- Layanan phone banking 24 jam. 

- Undangan kepada para nasabah untuk menghadiri acara dan seminar ekonomi dan investasi. 

- Tarif dan biaya khusus untuk transaksi perbankan nasabah. 

 

Cabang baru ANZ Manado ini merupakan bank dengan layanan lengkap dan terpadu, berlokasi di Kawasan 

Ruko Megamas, Blok 1 C1 No. 1, Jalan Piere Tendean.  ANZ Indonesia (PT ANZ Panin Bank) adalah bank 

campuran joint-venture, dengan 85% saham dimiliki oleh ANZ Banking Group Limited dan 15% saham 

dimiliki oleh PT Panin Bank Tbk.  Kantor pusat ANZ Indonesia berada di Jakarta, dan saat ini ANZ telah 

memiliki 28 kantor cabang di 11 kota di seluruh Indonesia. 
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