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ANZ memperkenalkan ANZ Home Loan dengan suku bunga acuan 

transparan bagi Nasabahnya 

 
PT ANZ Panin Bank (ANZ) hari ini mengumumkan peluncuran produk ANZ Home Loan, Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) pertama di Indonesia yang menggunakan suku bunga acuan yang transparan bagi nasabahnya. 

 

Head of Transaction Banking and Secure Lending ANZ Jacking Widjaja mengatakan: “Membeli rumah 

merupakan salah satu keputusan penting dalam hidup. Nasabah perlu mempertimbangkan dengan seksama 

pemilihan bank yang menjadi mitra nasabah untuk fasilitas KPR.  Dengan ANZ Home Loan, nasabah kami 

dapat menikmati fasilitas pinjaman dengan suku bunga acuan yang transparan setelah tahun pertama. 

Produk KPR dengan suku bunga acuan transparan ini merupakan yang pertama di Indonesia dan dapat 

membantu nasabah mengurangi ketidakpastian dalam perkiraan suku bunga pinjaman.  Dengan demikian, 

dapat lebih mempermudah perencanaan keuangan nasabah.”   

 

Berbeda dengan produk KPR yang lain, dimana tidak adanya kepastian suku bunga setelah periode suku 

bunga tetap (fixed rate), ANZ menawarkan penggunaan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) sebagai 

bunga acuan pada masa floating rate.  

 

Rangkaian keistimewaan yang dihadirkan oleh ANZ Home Loan termasuk: 

• Suku bunga kompetitif untuk tahun pertama 8,88%. 

• Penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan setelah satu tahun. 

• Fasilitas Signature Priority Banking untuk nasabah ANZ Home Loan. 

• Layanan Relationship Manager yang didedikasikan untuk Nasabah ANZ Home Loan untuk memenuhi 

beragam aspirasi dan keinginan dalam kebutuhan finansial nasabah. 

  

Anthony Soewandy selaku ANZ Retail Banking Director menambahkan: “Peluncuran produk ini 

merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan layanan dan produk yang berkualitas dan 

untuk memposisikan ANZ sebagai ‘One Stop Financial & Wealth Solution’ bagi para nasabah.”  

 

ANZ Grup merupakan salah satu bank terdepan di dunia dan merupakan salah satu bank internasional 

terbesar di Asia Pasifik. Beroperasi di Indonesia sejak 1973, ANZ Grup merupakan pemilik mayoritas PT ANZ 

Panin Bank (ANZ) yang berpusat di Jakarta dan memiliki 28 cabang di 11 kota di seluruh Indonesia. ANZ 

memiliki predikat  National Long-term rating AAA(idn) oleh Fitch rating dan dianugerahi 2009 Banking 

Efficiency Award oleh Bisnis Indonesia, serta Infobank Platinum Trophy untuk kinerja finansial yang bagus 

selama 10 tahun berturut-turut. 
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