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Kartu ANZ Signature Priority Banking Infinite sebagai apresiasi bagi nasabah 

Signature Priority Banking 

 
PT ANZ Panin Bank (ANZ) hari ini memperkenalkan untuk pertama kalinya jenis kartu kredit khusus bagi 

nasabah ANZ Signature Priority Banking di Indonesia dilengkapi dengan dua fasilitas istimewa: reward 
sebagai bagian dari layanan perbankan dan juga reward untuk gaya hidup dan travel reward. 
 

Kartu ANZ Signature Priority Banking Infinite memberikan reward bagi nasabah istimewa sebagai bentuk dari 

sebuah hubungan yang terus bertumbuh dan berkembang dengan ANZ. Para nasabah dapat menerima poin 

reward yang dihasilkan dari nilai total portofolio mereka dengan ANZ dan dapat digunakan dan ditukarkan 

sepanjang tahun. Semakin besar portofolio nasabah, semakin besar pula jumlah poin yang akan diterima. 

 

Pemegang kartu ANZ Signature Priority Banking Infinite juga akan mendapatkan poin dengan melakukan 

transaksi menggunakan kartu tersebut. Poin ini dapat ditukarkan untuk berbagai layanan eksklusif yang 

berhubungan dengan serangkaian rencana perjalanan Anda termasuk air miles, akses lounge bandara dan 
fitur asuransi perjalanan. 

 

Ajay Mathur, selaku Wakil Presiden Consumer Banking Indonesia, mengatakan "ANZ fokus dalam memenuhi 

kebutuhan nasabah istimewa melalui layanan personal ANZ Signature Priority Banking. Kartu ANZ Signature 
Priority Banking Infinite memberikan reward kepada para nasabah istimewa yang telah setia melakukan 

layanan perbankan dengan ANZ. Oleh karenanya ANZ menyediakan berbagai layanan ekslusif yang dapat 

meningkatkan kualitas gaya hidup di Indonesia dan juga pada saat mereka bepergian ke luar negeri.” 

 

Fitur Kartu ANZ untuk Signature Priority Banking Infinite meliputi:  

• Poin Reward otomatis akan diberikan secara lump sum berdasarkan nilai portofolio nasabah. Poin 

Reward akan diberikan bagi nasabah yang akan bepergian ke luar negeri termasuk poin reward ganda 

apabila nasabah melakukan transaksi di luar negeri.  

• Triple Milage Redemption yang dapat ditukarkan untuk maskapai rekanan dari ANZ frequent flyer 

termasuk Singapore Airlines, Garuda, Cathay Pacific dan Qantas. 

• Priority Pass Card yang memberikan akses ke 600 eksekutif airport lounge di 100 negara. 

• Shopping privileges dan diskon. 

• Paket  asuransi yang  memberikan perlindungan  menyeluruh  bagi setiap tiket perjalanan udara yang 

dibeli dengan menggunakan kartu ANZ Signature Priority Banking Infinite, termasuk apabila terjadi 

kecelakaan perjalanan yang akan disantuni sampai dengan Rp 10 miliar; penanganan darurat di luar 

negeri hingga USD 25.000, dan layanan medis 24-jam di seluruh dunia. 

Didirikan pada tahun 1835, ANZ menyediakan berbagai pelayanan perbankan baik ritel, personal, komersial 

dan institusional serta jasa keuangan untuk 8 juta pelanggan di 32 pasar di seluruh dunia. ANZ memegang 

peringkat kredit AA dari Standard & Poor dan merupakan salah satu dari 25 bank terbesar berdasarkan 

market capitalisation. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973, ANZ adalah pemegang saham mayoritas PT 

ANZ Panin Bank (ANZ), yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 28 cabang di 11 kota di seluruh 

Indonesia.  
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