
 
 

Position Loss Coverage 
  

Position Loss Coverage allows you to receive a percentage of your net loss back to your trading account, 
in case your covered position is closed in loss. Net loss means the total loss of a position minus the spread 

value of that position. 
 
Position Loss Coverage is available to all Retail Clients according to their Account Type. The coverage is 

not enabled automatically and you need to select it per position if you are interested. Once you enable 

Position Loss Coverage, the number of covered positions will be adjusted depending on your Account Type 
and according to the table below.  

 

In order to enable Position Loss Coverage you need to select the checkbox that appears in the pop-up 
once you click to open a position. You will be notified via pop-up of how many remaining covered positions 

you have, depending on your Account Type and how many covered positions you have already enabled.  

 
Upon the closure of a covered position, the company will add to your trading account as withdrawable 

equity, the coverage percentage of the net loss of each covered position. The maximum amount to be 

added upon the calculation of the coverage percentage of the net loss is $300 (Three Hundred US Dollars) 

per covered position. 

 

Position Loss Coverage applies as per the details below: 

  

Account Type Maximum Positions   Coverage per Position  

BASIC 0 0% 

DISCOVERY 3 20% 

SILVER 8 25% 

GOLD 11 30% 

DIAMOND 14 35% 

VIP 17 40% 

VIP + 20 45% 

 

  

For further information, please contact the customer support team.  
 

  

  

  

  



 
 

 تغطية خسارة الصفقات
  

ي حالة 
 
ي الخسارة الخاصة بك بإعادتها إىل حساب التداول الخاص بك، ف

 
تتيح لك تغطية خسارة الصفقة بالحصول عىل نسبة من صاف

ي إجماىلي خسارة الصفقة ناقًصا قيمة انتشار الصفقة نفسها.  إغالق صفقاتك المغطاة
ي الخسارة يعن 

 
 عىل خسارة. صاف

 

فير  وفقا لنوع حسابهم. ال يتم تفعيل التغطية تلقائًيا، يتوجب عليك تحديدها  تغطية خسارة المركز متاحة لجميع العمالء الغير محير

ا لنوع الحساب بموجب كل صفقة إذا كنت مهتًما. بمجرد تفعيل تغطية خسا
ً
رة الصفقة، سيتم تعديل عدد الصفقات المغطاة وفق

ا للجدول أدناه. 
ً
 الخاص بك ووفق

 

ي النافذة المنبثقة بمجرد النقر لفتح صفقة. سيتم 
 
ي تظهر ف

من أجل تفعيل تغطية خسارة الصفقة، يجب تحديد خانة االختيار النر

ي قمت بتفعيلها إعالمك من خالل نافذة منبثقة عن عدد الصفقات المتبقي
ة لديك، بناًء عىل نوع الحساب وعدد المراكز المغطاة النر

 .
ً
 مسبقا

 

كة إىل حساب التداول الخاص بك كحساب قابل للسحب، النسبة المغطاة من الخسارة  عند إغالق الصفقة المغطاة، ستضيف الشر

$ 300م بحساب نسبة تغطية الخسارة الصافية هو الصافية لكل صفقة مغطاة. الحد األقىص للمبلغ الممكن إضافته من خالل القيا

( لكل صفقة مغطاة.   )ثالثمائة دوالر أمريكي

 

 تنطبق تغطية خسارة الصفقة بحسب التفاصيل أدناه: 

 

 التغطية بحسب الصفقة المراكز القصوى نوع الحساب

BASIC 0 0% 

DISCOVERY 3 20% 

SILVER 8 25% 

GOLD 11 30% 

DIAMOND 14 35% 

VIP 17 40% 

VIP + 20 45% 

 

 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بفريق دعم العمالء. 

 


